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els llibres no s’acaben maiii! 
Ara contes per a nens i nenes de 7 a 9 anys 

i llibres de coneixements.



MANRIQUE, MARÍA EUGENIA
La Caimana
Una història d'amistat entre un home i un caiman basada en

SENDAK, Maurice
Sóm a la claveguera amb en Pau i en Pere
Els protagonistes, en Pau i en Pere, rescaten a un bebè que havia
estat capturat per unes rates. Enfront altres títols enfocats al món
interior dels infants, aquí es plasma una òptica externa del món
infantil, sobre l'obligació ètica de vetllar per la seva protecció.
Especialistes en la seva obra interpreten que Sóm a la 
claveguera expressa la preocupació de Maurice Sendak pels
menors en situació vulnerable. I VERMELL S

SWERTS, AN
El perro de la princesa
La princesa Jasmina adora les papallones, els pastissets dolços, els 
mangos sucosos, el clapoteig de les cascades, els nenúfars blancs, i 
moltes coses més! Però el que més estima en aquest món és el seu 
gos Amir. I Amir sent el mateix amor per ella. Però un dia Amir

Una història d'amistat entre un home i un caiman basada en
un fet real a Veneçuela. Un home es va trobar una cria de
caiman i se la va endur a casa, va anar creixent i va arribar
a mesurar tres metres i menjava molt, i jugava amb els
nens. És un llibre molt emotiu amb forma de cocodril amb....
I VERMELL M

gos Amir. I Amir sent el mateix amor per ella. Però un dia Amir
desapareix. 
I VERMELL S

SUBIRANA, JAUME
Bitxopoemes i altres bèsties
Els protagonistes de Bitxopoemes i altres bèsties, guardonat
amb el Premi Euskadi de Literatura 2017, són conegudes
criatures -des del mussol al lleó, passant pel pop o la tonyina-
que habiten a la terra, aigua o aire.  Els versos destaquen per 
la seva musicalitat, les onomatopeies dels sons dels animals i 
els jocs de paraules a base de concatenacions, diàlegs poètics, 
acròstics, repeticions i altres recursos literaris. La diversió i 
el sentit lúdic de la poesia están servits en aquestes pàgines, 
on també trobem aspectes de la vida quotidiana amb
imaginació, enginy i sentit de l'humor. I P SUB



MARTÍNEZ CASTILLO, ANA
Cómo cocinar princesas
“Publicat per primera vegada, el Manual de Cuina 
més famós per  a bruixes de tot el món.
Conté  una gran varietat de receptes secretes: Com 

FINN OLE, HEINRICH
El tractor ve amb mi
El Tractor és un més de la família, si més no, per al nostre
protagonista. Quan li diuen que la família se’n va a viure a la 
ciutat, no li fa gaire gràcia, però d’entrada ho accepta amb
resignació, fins que se n’adona que aquest fet comporta la 
separació dels seu company de jocs i aventures.
I VERMELL H

SANABRIA, JOSÉ
El castillo sin sol
En temps de guerra, una fletxa va travessar una
finestra. Va matar a la reina. Des de llavors, les
finestres estan prohibides al castell. Però la
princesa Keiko és molt curiosa i quan obre
l'única finestra que queda, troba un gran amic.
Un llibre sobre l'absurd de la sobreprotecció
dels nens. I VERMELL S

GASOL, ANNA
Contes per créixer
Els contes tradicionals es diferencien per la 
seva pertinença a la tradició oral i el fet de 
ser transmesos de boca a orella al llarg de 
generacions. Contes per créixer conté 
relats tradicionals de diferents cultures. 
Els seus herois són astuts, confiats, 
tenaços i enginyosos, i defensen
l'honestedat... I VERMELL G

cuinar la Blancaneus ?, la truita de la Bella Dorment 
o l'hamburguesa de la Ventafocs. ". I  VERMELL M



SOUILLONI, ARIANNA
El misterio del diente
Una misteriosa dent és l'origen d'aquesta
divertida història. A través dels ulls d'un

BAYEGO I SALVADOR, MONTSERRAT
N’Ousmane, el pagès i en Nyam
En aquest llibre descobrirem en Nyam, el protagonista juntament
amb n’Ousmane. Junts viuran una sèrie d’aventures que tenen
inici en aquest bonic conte il·lustrat destinat a nens i nenes a 
partir de cinc anys
Aquest llibre és una bona eina educativa per a les famílies i 
escoles, ja que trobaran en la part final del conte algunes idees 
per treballar emocions, qualitats i valors, aliments …I VERMELL B

divertida història. A través dels ulls d'un
extraterrestre descobrirem curiositats i
secrets sobre les dents, les seves funcions en
els diferents animals del nostre planeta i la
millor forma d'utilitzar-les. I VERMELL S

MARTÍNEZ, ROCÍO
Mi princesa Himilce, siempre tuyo , Aníbal
Cartago i Roma estan en guerra,  és la Segona 
Guerra Púnica, i ara el tauler s'ha desplaçat a 
Iberia. El rei de la ciutat ibera de Cástulo, 
Mucro, segella una aliança amb els poderosos 
cartaginesos, representats pel general 
Anníbal, i li proposa casar-se amb la seva filla, 
Himilce. Un matrimoni de conveniència va 
esdevenir un amor apassionat. Himilce i Aníbal
intercanvien cartes sobre els successos de la 
guerra i com creix el fill que tenen en comú. 
Les il·lustracions del conte recreen l'estètica 
de la ceràmica i l'escultura iberes, segons els 
estils decoratius d'Elx i Archena.  
I  VERMELL M

Cicatrius amb una altra història
Un tauró a qui li agrada d'allò més el plàncton de llaminadures, una fada molt
valenta que pot convertir bruixes en erugues i dos astronautes que viatgen
per l'espai a la recerca d'aventures...En Bernat, la Manà, en Marc i l'Adam, 
quatre infants hospitalitzats, són els joves autors d'aquests contes, il·lustrats
per Manuela Montoya, Julio Antonio Blasco i Albert Arrayàs, en què els
protagonistes superen amb enginy, valentia i humor diversos contratemps
que els deixen cicatrius. I VERMELL C



UNGERER, TOMI
Non stop

SOKOLOV, CVETKA
Qui sap que pot passar de nit!
En Miquel, en Joel, la mare i el pare tenen una tenda de campanya
nova. Aviat es farà fosc i en Miquel proposa passar la nit al jardí
de casa dins de la nova tenda. Gegants, bèsties salvatges, passos
al jardí,…  Passaran una bona nit? I VERMELL S

Non stop
Els ocells, les papallones i les rates havien tocat
el dos. L’herba i les fulles s’havien marcit. Les
flors ja només eren un record. Els carrers i els
edificis havien quedat deserts. Tothom havia
marxat a la Lluna. Enrere havia restat en Vasco,
que vagava per solituds ermes mentre seguia la
seva ombra...I VERMELL U

ARJONA, JUAN
A veces me aburro
Quan poso cara d'ànec, semblo un ànec. Quan 
poso cara de vaca, semblo una vaca ... No 
m'importa el que pensin els altres, quan 
m'avorreixo, Poso cares. Un àlbum il·lustrat 
que parla de l'enorme poder de l'avorriment 
perquè activa la imaginació, i en el cas dels 
nens, d'això en tenen molta. I  VERMELL A

TOKARCZUK, OLGA
L’ànima perduda
L’ànima perduda és una commovedora història sobre l’espera, la 
paciència i la introspecció, concebuda com un llibre d’art per a 
totes les edats que va rebre el Premi Bolonya Ragazzi
2018,Menció Especial en Ficció. I VERMELL T



CHUDLER, ERIC H.
Neurociència per a nens
Per què donem per fet moltes de les accions increïbles que 
realitza el nostre cervell?
NEUROCIÈNCIA per a nens presenta 52 activitats, 
experiments i models per fer en família i ajudar-nos a 
entendre com el cervell aconsegueix fer tot el que fa. La 
neurociència, una disciplina científica en expansió, ens
ofereix l’oportunitat d’aprendre sobre nosaltres mateixos i 
els altres i sobre com podem comunicar-nos millor, 
motivar-nos i inspirar-nos. I 5 CHU

MOORE-MALLINOS, JENNIFER
Tu què faries? : 46 situacions per preguntar-te 
com reaccionaries
Al llarg del dia ens trobem amb situacions en què hem
de prendre una decisió o hem de fer una elecció. Des 
de decidir si recollim o no la caca del gos mentre
passegem fins a si dir o no dir la veritat sobre el lloc
on hem anat en sortir de l'escola. Aquest llibre ens farà
pensar! Fer una bona tria, fer el correcte, o fins i tot
saber què és correcte i que està malament de vegades
pot ser difícil. Així que practiquem una mica mentre ens
divertim amb alguns dilemes quotidians. I 15 MOO

BRAULT SIMARD, LUCIE
Mis primeros juegos pedagógicos y
experimentos lúdicos

"Si un experiment és una acció que es porta a 
terme per estudiar un fenomen, podem afirmar 
que els nens experimenten al llarg de tot el dia, 
perquè «estudien» permanentment el seu entorn. 
Aquesta obra, pensada per a pares i 
professionals de la infància , presenta prop d'un
centenar d'idees lúdiques i fàcils de realitzar, 
adaptades als nens de tres anys. I 5 BRA



KONO, YARA
Patates nyam nyam
Aquest títol és una proposta divertida, original i molt
imaginativa: és un llibre que es transforma en un taulell de 
cuina. Amb molt d’humor, anima els lectors a rentar i tallar els
ingredients de l’amanida, a sacsejar el llibre per barrejar la 
salsa, a pastar pa, a preparar un pastís de poma i a fer moltes
més activitats.
Entre cassoles i paelles dibuixades apareixen algunes tasques 
inesperades, com condimentar les misterioses patates nyam-
nyam… I 64 KON

HOLLEBEN, JAN VON
Taller de fotografía fantástica
T'agradaria volar com un  superheroi? Passejar per paratges 
impossibles? Convertir els teus pensaments en colors i objectes 
visibles? Per fi pots fer-ho! Aquest llibre t'ensenyarà a fer realitat 

CASSANY, MIA.
Mercats del món
Què solem fer quan viatgem? Una de les coses 
que més ens agraden és passejar entre les 
parades dels mercats dels llocs que visitem. És
una de les formes més divertides i interessants
de conèixer altres cultures i d’adonar-nos de la 
gran diversitat que ens enriqueix. Aquest llibre
recull una selecció d’aquests llocs màgics, des 
del mercat del peix de Tokyo fins als mercats
flotants de Tailàndia. I  33 CAS

visibles? Per fi pots fer-ho! Aquest llibre t'ensenyarà a fer realitat 
qualsevol fantasia imaginable. Aconsegueix una càmera o un mòbil, 
posa en marxa la teva imaginació i descobreix tot el que pots 
arribar a crear en aquest Taller de fotografía fantástica. I  77 
HOL

MASTRO, PABLO A.
El cielo imaginado
El llibre explica el que diferents pobles i cultures han vist en les estrelles i 
que li pregunta al lector: quin és el teu cel imaginat? Les estrelles són
aquests punts lluminosos que veiem en el cel cada nit. Gegantines boles de 
gas incandescent que cremen a milions de quilòmetres de nosaltres. Però les 
estrelles també poden ser milers d'ulls que ens miren, ballarines en un teatre
… I 52 MAS



Formigues

Una pila de formigues

S’han posar a caminar:

Van en fila totes juntes

Cap a dins del llibre blanc

Alguns d’aquests documents han estat adquirits amb la col·laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat i de

l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Recordeu que fins a nou avís, la Biblioteca romandrà oberta: 

de Dilluns a Divendres de 10 a 13h 

i Dimecres a la tarda de 16 a 19h

Demanar cita prèvia:   Telf: 973.36.06.66

Mail: biblioseu@aj-laseu.cat

Ens podeu seguir a:

Web: bibliotecasantagusti.cat

Facebook: facebook.com/bibliotecasantagusti

Twitter: @BiblioSeuUrgell

Instagram: @biblioseuurgell

Cap a dins del llibre blanc

A per escriure cada pàgina

Lletra a lletra, pas a pas.
Poema extret del llibre: Bitxopoemes i altres bèsties


