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Anem a dormir / Què és aquesta panxa? 

Patricia Martin. Rocio Bonilla. 

Editorial Flamboyant 

Dos bonics llibres muts de cartó destinats als més menuts que tracten 
l’aprenentatge de les rutines i l’espera i arribada d’un germà o germana. Ideals 
per iniciar els infants en la lectura de seqüències senzilles i a identificar accions 
que els són familiars.  

 

 

Un dos tres Qui és? 

Nadia Rudde. Helena García (Trad.). 

Kalandraka. Premi de LIJ d’Alemanya (2000) i Premi de LIJ d’Oldenburg (2000). 

La successió de personatges que desfilen per cada pàgina en diferents 
situacions, actituds i aparences, permet que els primers lectors aprenguin a 
reconèixer imatges i vocabulari mentre es peten de riure. 
 

 

La Lluna, la Terra i el Sol 

Carme Solé Vendrell. Jaume Escala. 

Editorial Comanegra 

Amb traduccions arreu i havent il·lustrat alguns dels millors autors del segle XX, 
Solé Vendrell és un referent mundial indiscutible en la il·lustració infantil. Els 
seus pinzells, amb la ploma de Jaume Escala, ens expliquen aquí, per als més 
menuts, la magnífica història d’amor entre la Lluna, la Terra i el Sol, i de com 
van començar a dansar sobre nostre en un temps immemorial. 

 
 
 
 

 

Quan jo vaig néixer 
Isabel Minhos Martins. Madalena Matoso. 
Takatuka                Menció especial del Jurat al Premi Nacional d’Il·lustració de Portugal 2007 

Finalista del 2n CJ Picture Book Festival de Corea 
 

«Quan jo vaig néixer, tot era nou. Tot era per estrenar. Quan jo vaig néixer, no 
havia vist res, ni el sol ni cap cara ni una flor. No coneixia ningú ni ningú em 
coneixia a mi.» La vida és un descobriment continu que comença amb el 
naixement. El narrador d’aquest conte, un nen de mirada innocent i fascinada 
pel món, ens explica tot el que ha après de la vida i com n’és de meravellós 
saber que cada dia en continuarà descobrint una miqueta més. 
 

 

Nadal a casa de l’Ernest i la Celestina 

Gabrielle Vincent. Teresa Duran (Trad.). 

Kalandraka 

Recollir un arbre del bosc per decorar-lo, fer dibuixos per regalar als amics, 
fornejar un pastís, escriure invitacions... L'Ernest i la Celestina celebren una 
gran festa de Nadal. Tercer llibre d’aquesta sèrie encisadora. 
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Onze dames atrevides 

Oli. Helle Thomassen. Miguel Barrios (Trad.) 

Kalandraka 

Aquí les onze noies es dediquen a córrer món, tot conduint tota mena de 
vehicles (motos, descapotables, carros o barques) mentre es van perdent d’una 
en una en els variats escenaris pels quals viatgen: des de llocs geogràfics 
concrets, com Fés, Montserrat, Rússia, Austràlia, l’Everest, A Corunya, la Xina i 
la Lluna, a paisatges, com el desert, la neu o un illot petit. Qualsevol lloc serveix, 
sempre que la relació d’algun tret propi del lloc creï la rima adient per 
desaparèixer. “la dama que es perd entre les ombres de la Xina (i tan sols en 
van quedar quatre)”.  
 

 

 

Un lleó golafre o com més serem, més riurem 

Lucy Ruth Cummins 

Corimbo 

Un lleó d’aspecte tranquil i un seguit d’animals petits amb cara de 
felicitat. Llegim que es tracta d’un lleó golafre però el seu posat no anuncia cap 
intenció de fer mal a ningú. la història comença amb un “Una vegada hi havia…” 
i a la següent veiem com torna a començar amb “Una vegada hi havia…” però a 
la imatge hi ha menys animals. Aventura al lector que va fent hipòtesis de per 
on anirà la història i després veurà com s’ha equivocat de totes, totes.  
 

 

 

Triángulo 
Marc Barnett. Jon Klassen 
Lumen. En castellà. 
La senzilla però suggerent història d’un personatge gamberrert que un matí 
decideix anar a fer una broma al seu amic Quadrat. En Quadrat no es queda de 
braços plegats, sinó que surt corrent darrere del seu amic per intentar venjar-
se. L’obra ens dibuixa un final obert que suposa una gran oportunitat per poder 
conversar sobre les veritables intencions dels personatges i com es revelen. 
 

 

 

Zoo de paraules 

Ramon Besora. Sonja Wimmer. 

Edebé 

Zoo de paraules està format per 22 poemes en què els protagonistes són 
animals, seguint la tradició dels bestiaris catalans. És un bestiari deliciós i alhora 
màgic on l’autor juga amb les paraules d’una forma magistral. Hi ha una subtil 
influència de Rodari. “Al cérvol li creixen branques al cap i el rossinyol és músic 
de jardí.” 
 

 

 

Quatre contes d’amor 

IMAPLA 

A buen Paso 

Quan la pluja fa pessigolles, els flocs de neu són estels, el cel s’obre de bat a bat 
i surten dotze llunes, alguna cosa està passant. La harmoniosa successió de 
tardor, hivern, primavera i estiu porta el lector a celebrar el sol i la pluja, els 
núvols i la neu, el tro i el llampec, les flors i els fruits, l'amor i el cicle de la vida. 
L'atenta observació de la natura, els jocs de formes i colors, l'amor per la 
literatura oriental s'ajunten per donar vida a un llibre tendre i acollidor. 

 

 

 



APRENENT A LLEGIR - CICLE INICIAL 
 

 

Veïns 

Ignasi Blanch i Anna Aparicio 

Babulinka Books 

Una nena, un nen. Dues realitats, dues paletes de color. I una doble pàgina per 
compartir. Però què passa si un dia, un d’ells s’aventura a entrar a la pàgina de 
l’altre? Aquest serà el punt d’inflexió per a una batalla de color i espai. Un àlbum 
fet a 4 mans, per fer-nos reflexionar sobre el fet de compartir la vida.  
 

 

 

Tula, la tortuga 

M. Àngels Ollé. Fina Rifà. 

Mars 

Aquesta petita i encantadora història de la Tula, la tortuga que va a parar a mans 
de la família de l'Andreuet, és un dels referents més reconeguts en la història 
recent de la literatura infantil catalana. Ara la col·lecció MARS, de l'Associació de 
Mestres Rosa Sensat, recupera l'àlbum (publicat al 1964 com una fita de l’editorial 
La Galera) i el posa de nou a l'abast de tothom. 

 

 
 

Contes de la Mare Ossa 
Kitty Crowther 
Libros del Zorro Rojo 
És hora d’anar dormir, però què podem fer quan ens costa agafar el son? Els 
contes de la Mare Ossa narren històries senzilles de la nit que, entre xiuxiuejos, 
ajuden els més petits a allargar aquest moment màgic d’abans de dormir. La nit és 
tan fosca com un misteri, i al mateix temps, brilla amb el rosa lluminós de la 
fantasia, dels somnis estranys i dels secrets meravellosos. 

 

 

Madlenka 

Peter Sis. Carmen Diana Dearden (Trad.). 

Ekaré. En castellà. 

Madlenka viu a Nova York. Ha viscut a la mateixa mançana, al mateix edifici, al 
mateix pis, des del dia que va néixer. Tots al barri la coneixen i són els seus amics: 
el forner francès, el venedor de diaris indi, el gelater italià, la señora alemanya 
que seu a la seva finestra, el verduler llatinoamericà i la botiguera asiàtica. Per a 
Madlenka donar la volta a la mançana és com viatjar arreu del món. 
 

 

 

Neu 

Sam Usher 

Patio 

Avi, està nevant! A tots els nens els encanten els dies de neu: qui és capaç de 
contenir les ganes de trepitjar la neu i fer ninots? El nen d'aquest conte haurà 
d'aguantar les ganes de sortir corrent de casa i esperar que el seu avi es dutxi, 
s'afaiti, s'abrigui... Valdrà la pena l'espera? La sorpresa final li ensenya que hi ha 
coses per les quals val la pena esperar. 
 

 

 
 

Vive la galette! 
Hélène Chetaud 
Casterman 
Je suis la galette, la galette qui n'en fait qu'à sa tête. Deux gourmands ont voulu 
me manger, mais je préfère ma liberté ! Veux-tu m'accompagner ? Aquest pastís 
típìc de reis s’escapa per la finestra, i en el seu camí es van afegint una galeta, un 
caramel i una xocolata, fins a trobar-se cara a cara amb un grup de nens a l’hora 
del berenar.  Aquest conte, escrit en rodolins, farà les delícies de grans i petits. 



 

Contes fil per randa 

Rudyard Kipling. Marta Altés. Miquel Desclot (Trad.). 

Blackie Books 

Els nens són especialistes a fer preguntes aparentment senzilles que en realitat 
són ben difícils de respondre, com: Per què la balena té la gola que té? Sovint 
l’única resposta possible es troba en la fantasia. Rudyard Kipling va escriure 
aquests contes sobre animals per a la seva filla Josephine, i els hi explicava abans 
d’anar a dormir. Van ser recopilats i publicats en 1902, tot un clàssic!  
 

 

 

¡Vivan las unes de colores!  

Alicia Acosta i Luis Amavisca. Gusti (il.).  

Nube Ocho Ediciones. En castellà. 

A en Joan l’encanta pintar-se les ungles de molts colors, ho gaudeix al màxim. 
Però un dia a l’escola se’n riuen d’ell dient-li que per pintar-se les ungles és una 
nena. En Joan se sent dolgut fins decidir no anar mai més a l’escola amb les ungles 
pintades. Llavors, el pare d’en Joan apareixerà a recollir-lo a la porta de l’escola 
amb les ungles pintades. Finalment, el dia del seu aniversari rebrà un gran regal. 
 

 

Feliç Feroç 

El Hematocrito. Alberto Vázquez. 

Barcanova 

La Lloba Feroç està molt preocupada: el seu fill és bo! Ajuda les velletes a 
travessar el carrer i prepara uns pastissos deliciosos. Horrible! Sort que el seu 
oncle el Llop ensenyarà al Petit Llop què és ser feroç. Ho aconseguirà? 
 

 

La Sara i el Pelut. Un poni que fa lladrucs 

Jan Birck. Teresa Guilleumes (Trad.). 

Cuatro azules 

Sara és nova al barri i encara no ha fet cap amic. Els nens que juguen sota la seva 
casa li han deixat clar que no és benvinguda. Però Sara no sol donar-se per 
vençuda fàcilment, està disposada a trobar un amic, sigui com sigui. Sara somia 
amb un cavall, però la seva mare li diu que és impossible tenir un cavall de 
mascota, a més un cavall no cap a l’ascensor! 
 

 

 

Buenas noches, Planeta 
Ricardo Siri (Liniers) 
Impedimenta. En castellà.                                                 Guanyador de la Comic Con 2018. 
Un tendre i bellíssim còmic sobre un peluix aventurer que resulta excel·lent tant 
per ser escoltada com per ser llegida. El punt de partida de la història és que la 
nena termina un dia realment esgotada d’haver saltat per muntanyes de fulles i 
haver llegit els seus llibres preferits, però per a Planeta, el seu peluix, el dia 
comença a la nit. Salta del llit i es llança a explorar la casa. La seqüència de 
vinyetes alterna allò preciós amb la diversió de seguir l’aventura. 
 

 

UN ANY. Poemes per seguir les estacions 

Ángeles Quinteros. Ángeles Vargas. 

Yekibud 

Un llibre de poesia que, ordenat al ritme de les quatre estacions, ens regala un joc 
d'imatges, de metàfores, d'accions, de sensacions que en la seva simplicitat i 
densitat multipliquen els significats i encenen la mirada a la qual ens convida: tant 
cap a la natura exterior com cap a l'interior. Tot el llibre està impregnat de l’ànima 
de l'haiku que busca atrapar la vida en l'instant en què s'expressa. 



LLEGINT BÉ - CICLE MITJÀ 

 

Robinson 

Peter Sis 

Ekaré. En castellà 

Mentre els seus amics van a la festa de disfresses vestits de pirates, Peter es 
disfressa del seu heroi: Robinson Crusoe. Els demés se’n riuran d’ell i marxarà. 
Aquella nit, Peter té un somni que l’endurà a una aventura diferent. 
 

 

L’Ascensió al Montblanc 

Pierre Zenzius 

Símbol Editors 

Al segle XVIII, els Alps són en gran mesura desconeguts. Les muntanyes més altes 
encara estan envoltades de supersticions. Només s'hi aventuren uns pocs caçadors 
d'isards i alguns buscadors de minerals. Buscant miradors cada vegada més elevats, 
un home anomenat Saussure, acaba trobant-se inevitablement amb el Mont Blanc. 
Finalment, conquereix el gegant dels Alps l'agost de 1787. 
 

 

 

El segrest de la bibliotecària 
Margaret Mahy. Quentin Blake. 
Viena Edicions 
Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina Laburnum, que, tal com 
els confessa ella mateixa, no és rica, ni té parents famosos, ni tan sols té casa... Però 
els bandits l'han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan convençuts que 
l'Ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per recuperar-la. És un pla 
molt ben pensat... Però les coses es compliquen! 
 

 

Història d’un jersei blau 

Florencia Gattari. Albert Asensio. Bel Olid (Trad.) 

Pagès editors. Nandibú.  

En un jersei hi caben moltes coses. Sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la 
llana maneres d’estimar-se i de créixer. També d’acomiadar-se. Una història amb 
una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes 
que la vida, de vegades, ens proposa.   
 

 

Ariol. Un burrito como tú y como yo 

Emmanuela Guibert. Marc Boutavant. 

Haperkids. En castellà. 

El dia a dia de la classe més animal de l’escola. Un ase de color blau que té un porc 
com a millor amic, un porc enamorat d’una vedella... i tota classe d’aventures 
divertides que ens parlen de les relacions humanes, especialment escolars. Un 
còmic divertit amb històries curtes que es llegeix d’una revolada. 
 

 

 

No llegiré aquest llibre 

Jaume Copons. Òscar Julve. 

La Galera. XIX Premi Llibreter en LIJ 2018 

En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva mestra, però no hi té res a fer. De 
molt mal humor, comença a llegir i, a mesura que avança la lectura, crítica tot el 
que li molesta del llibre: els recursos que utilitzen els autors, els personatges, la 
lletra... No para de queixar-se fins que la Lia, la protagonista del llibre que llegeix, 
surt del paper i li diu quatre coses. Quin caràcter! 
No llegiré aquest llibre és una novel·la gràfica dins una novel·la gràfica, que tracta el 
món dels llibres i la lectura d'una manera intel·ligent, gamberra i divertida. 



 

L’illa de l’Abel 

William Steig. Xavier Pàmies (Trad.). 

Blackie Books. Premi Newbery Honor. 

L’Abel és un ratolinet amb molta sort: viu en un entorn civilitzat i amb totes les 
comoditats, i és feliç amb la seva estimada Amanda. Un dia, una tempesta enorme 
els sorprèn. Un vent huracanat se l’endú i l’arrossega fins a una illa remota. L’Abel 
és lluny del món que coneix, en un lloc hostil, on ha de sobreviure tot sol, i només 
somia amb tornar a casa al costat de la seva Amanda. Però aquest Robinson Crusoe 
rosegador descobrirà ben aviat els secrets meravellosos de l’illa, i de la vida.  

 

 

Amb sabates de molsa. Poemes amb sentiments de Joana Raspall 
Joana Raspall Juanola. (a càrrec de J.M. Aloy). Anna Clariana. 
Pagès editors. Nandibú Singular. 
Amb sabates de molsa és un recull, a cura de Josep Maria Aloy, de més d’un 
centenar de poemes de Joana Raspall. És el tercer volum d’aquesta col·lecció. Si el 
primer anava de bestioles i el segon de flors, arbres, plantes i fruits, aquest tercer 
volum recull poemes que expressen sentiments i moltes emocions. Són els 
sentiments i les emocions que la poeta sentia mentre els escrivia. Tercer volum dels 
publicats: Olor de maduixa i Bestiolari de Joana Raspall. 
 

 

 

LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR 

 

 

 La estrella de los simios 
Frida Nilsson. Lotta Geffenblad. 
Thule. En castellà. 
A la casa d’acollida per a nens orfes arriba una Goril·la per adoptar una nena. La 
Goril·la viu on treballa, envoltada de ferralla. La Joana tenia altres expectatives 
sobre qui l’adoptaria, però el que de veritat la preocupa és que ha sentit a dir que la 
Goril·la es menja els infants. De mica en mica, s’adona que tot és mentida, i cada 
dia s’hi troba més bé. La vida que porten no és gens convencional i totes dues 
hauran de lluitar contra els prejudicis en algunes situacions molt còmiques. 

 

 

Proyecto abuelita 

Anne Fine. Xesús Fraga (Trad.). 

Nórdica Librosñ En castellà. 

L’àvia d’Ivan, Sophie, Tanya i Nicholas resulta a vegades un mica excèntrica, confon 
cares, noms i no sap ni en que dia viu, però quan els seus fills decideixen dur-la a 
una residència d’avis, els seus quatre nets buscaran una solució divertida i plena de 
tendresa per tal que no succeeixi. Així comença Projecte Iaia, el pla per fer canviar 
d’opinió als seus progenitors i poder seguir gaudint de la companyia de la seva àvia. 
 

 

Mare 

Hélène Delforge Quentin Gréban 

Símbol editors 

Un nom únic i divers a la vegada. Cada infant en té una. Una paraula per expressar 
l'amor, la tendresa, el vincle, la necessitat, l'espera i, a vegades, l'absència. Aquest 
àlbum a cada plana ens presenta una dona que habita aquest Planeta, fent un repàs 
per la gran diversitat d’hàbitats i cultures del món, i les seves circumstàncies. 



 

El truco más asombroso del mundo 

Beatriz Martínez Vidal 

Thule. En castellà. 

Una nena practica un truc de màgia per al lector. El truc no és pas nou, moltes 
vegades hem vist a un mag treure un conill d’un barret de copa. El que resulta 
completament sorprenent és l’explicació de com ho ha aconseguit, és llavors quan 
la fantasia trenca les normes de la realitat a la qual n’estem acostumats. 
 

 
 

 

248 Funerals i un gos extraordinari 

Deborah Wiles. Marc Donat (Traducció).  

Viena Edicions. El jardí secret. 

Però no és tan estrany, si tenim en compte que la seva família duu la funerària del 
poble on viu, a Alabama. Així que sap prou bé com afrontar la pèrdua... O almenys, 
això és el que pensa, fins i tot ara que la seva rebesàvia Florentine s'ha mort. així de 
cop. Perquè, de fet, la preocupa molt més allunyar-se del seu cosí Peach, un pesat 
que no la deixa mai sola, i descobrir per què la seva millor amiga, la De-claration, 
s'ha empipat amb ella. Per tot plegat, la Comfort decideix marxar sola amb el seu 
gos i amagar-se, encara que això signifiqui perdre's el funeral més important de la 
seva vida. Però la vida és plena de sorpreses. I la principal és descobrir com encarar-
les. 
 

 
 
 

 

El meu vaixell 

Roberto Innocenti. Maria Luchetti (Trad.) 

Kalandraka 

Aquest àlbum és la història de la relació entre un mariner i el Clementine, el vaixell 
frigorífic en què s'embarca, a San Francisco, quan és jove, a principis dels anys 
1930, i a bord del qual passarà molts anys. Innocenti trasllada al lector en un 
suggerent viatge pel món, que el portarà al Brasil, a Polònia, a l'Àrtic, per Panamà, 
pels Mars del Sud... Serà, alhora, una història del segle XX. El meu vaixell es fa 
present als llocs més conflictius del Planeta. Així, coneixerà la guerra civil espanyola, 
participarà amb els aliats als combats navals de l'Atlàntic i visitarà el món colonial.  
 

 

 

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS 
 

 

 

Som aquí. Notes per a viure al Planeta 

Oliver Jeffers 

Andana 

El  nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si acabes de néixer. 
Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. Ara podrem ajudar-

lo a contestar-les amb ajuda d'aquest àlbum creat per Oliver Jeffers mentre 
esperava ser pare. Aquest llibre ens convida a explorar què fer en el nostre 
planeta i com vivim en ell. Esdevé un llibre de coneixements per totes les edats, i 
ens aporta una instantània optimista del món d’avui i la vida contemporània. 



 

 

 

Goteta 

Stéohanie Joire. Laura Fanelli. 

Editorial Joventut 

Goteta inicia un viatge: del seu núvol es desprèn i cau lentament del cel. El vent la 
fa ballar i fer giravoltes. Un raig de sol treu el cap i en arc de Sant Martí es 
transforma! En aquest àlbum acordió i mitjançant un text imaginatiu i rítmic, el 
nen segueix el viatge d’una goteta d’aigua del seu núvol fins al mar i de tornada 
cap al núvol. 

 

Per què plorem? 

Fran Pintadera. Ana Sender (il.). Tina Vallès (Trad.) 

Akiara Books 

Aquest àlbum il·lustrat tot ell transmet molta delicadesa i esdevé un marc idoni 
per reflexionar amb els infants sobre les raons i els matisos del plor i el dret de 
poder estar trist.  
 

 

 

Què en fas, d’un problema? 

Kobi Yamada. Mae Besom. 

BiraBiro Editorial 

Aquesta és la història d’un problema persistent i un infant que no sap què fer-ne. 
Com més temps l’eviti, més gran es farà; però quan finalment té el coratge 
d’afrontar-lo, el problema resulta ser diferent del que esperava. 

 
 

 

 

Naixements bestials 

Aina Bestard 

Zahorí Books 

Quantes espècies poblen el nostre planeta, quantes maneres de néixer, créixer i 
viure! Cada nova vida és un petit gran miracle. 
Un delicat llibre on les transparències ens descobreixen poc a poc aquest viatge 
on tot comença. 

 

 

 

Un mar de plàstics 

Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen 

Takatuka 

Cada any es fabriquen centenars de tones de plàstic, un 10% de les quals va a 
parar al mar. Aquest fet ha provocat la formació de grans illes d’escombraries, la 
més gran és la «gran taca de residus del Pacífic», situada entre el Japó i els Estats 
Units d’Amèrica, fa tres vegades la península Ibèrica. Una espectacular selecció de 
fotografies testimonia gràficament la bellesa del mar i els efectes de l’acció 
humana. 

 

 

 

Curiosity. La història d’un robot de Mart. 

Markus Motum 

Flamboyant 

Coneix el Curiosity, un vehicle robot per explorar Mart que ha rodat pels deserts 
del planeta vermell buscant pistes per resoldre un dels grans misteris de la 
ciència: hi ha hagut mai vida a Mart? Descobreix la història darrere de la missió a 
Mart més ambiciosa que s’ha dut a terme fins ara. 



 

 
 

 

Planetàrium. Benvinguts al Museu. 

Chris Wormell i Raman Prinja. 

Símbol editors 

Aquest llibre et portarà a fer un viatge intergalàctic, més enllà dels límits de la 
Terra, del sistema solar, de la Via Làctia i de les galàxies més llunyanes. Visitaràs 
llocs on cap humà ha posat mai els peus. Com és de gran, l’Univers? Com va 
originar-se? Quins misteris amaga encara? 

 

 

En Bru es fa gran 

Mònica Peix. Cristina Losantos (il.)  

Editorial Joventut 

En Bru té 10 anys i nota que el seu cos està canviant. El fet és que aviat entrarà en 
la fase de la pubertat com la seva germana Mia. Descobreix quins canvis 
experimenta el cos d’un nen durant la pubertat i aprèn tot el que es refereix a 
l’aparell reproductor masculí.  

 
 

 

El meu primer llibre de Física Quàntica 

Sheddad Kaid-Salah Ferrón. Eduard Altarriba. Helena Prieto Cerezo (Trad.). 

Editorial Joventut 

Tot el que ens envolta, els arbres, les pedres, la llum i fins i tot nosaltres mateixos, 
està compost per partícules molt i molt petites. En aquest univers minúscul, fet 
de matèria i energia, regeixen unes lleis tan estranyes com sorprenents.  
Aquest és un primer llibre perfecte per explicar aquestes qüestions aparentment 
complexes a nens a partir de 10 anys (i els seus pares), de la manera més fàcil i 
divertida possible, centrant-se en l’ensenyament de la ciència. Des de Newton a 
Maxwell o al gat de Shrödinger; introduint els àtoms, la taula periòdica, 
l’antimatèria o la radioactivitat.  
 

 

BONES FESTES I BONES LECTURES! 


