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RECOMANACIONS 
DE BIBLIOMÈDIA 

Formes
 Picassent. Andana (Col. 
«El meu primer àlbum de 
descobriments»), 2019

 Punt, línia, espiral... i fins a 20 
formes diferents podreu trobar 
en aquest àlbum en què se’ns de-
mostra que si observem al nostre 
voltant descobrim que el món no 
és uniforme.  

 A cada doble pàgina els infants 
aprenen una nova forma asso-
ciant-la amb un animal a través 
d’unes fotografies de gran qualitat 
i bellesa. És el cas del semicercle, 
per exemple, que es reconeix quan 
un paó té les plomes desplegades. 
A més, s’hi descobreixen curiositats 
sobre cadascuna de les bestioles 
que hi apareixen. 

cions molts encertades, amb molts 
detalls i en les que destaca l’ús que 
fa de la llum. El llenguatge planer i 
senzill facilita la comprensió.  

 Sabíeu que els hipopòtams són uns 
animals que sempre viuen en grup 
però que no són gens sociables? O 
que els ocapis són uns mamífers tant 
tímids i escapadissos que fi ns i tot 
s’havia pensat que s’havien extingit 
i que només es reuneixen en època 
de zel? O que els coales són animals 
marsupials solitaris que s’alimenten 
de fulles d’eucaliptus que solen ser 
tòxiques per a la majoria d’animals? 
Aquestes només són algunes de les 
curiositats que podràs descobrir grà-
cies aquest deliciós llibres.  

El llibre conté informació d’animals 
de tot el món, animals coneguts i 
animals desconeguts per a molts 
de nosaltres: abelles, aotus, can-
gurs, mantis... Cada dues pàgines 
trobem l’explicació d’un animal, 
i per tal que la lectura sigui més 
lleugera es combina un animal 
solitari amb un animal que viu en 
grup. Al final, a l’apartat «Dades 
curioses que potser no sabies», 
aquells infants més encuriosits po-
dran aprendre coses noves sobre 
els animals que han anat sortint al 
llarg de tot el llibre.    •

els sentits, la pell, la respiració, el 
menjar i l’aigua. A més, conté unes 
solapes informatives per a aquells 
lectors més encuriosits.  

I per si encara en vols saber més 
sobre el cos humà, et recomanem 
que llegeixis l’altra obra d’aquesta 
mateixa col·lecció:  El cos humà per 
dins .  •

    Un, un milió: Animals que 
viuen sols o en grans grups
 CASSANY, M.; GARCIA, T. (il·l.).  
 Mosquito Books, 2020 

  Un, un milió  és un llibre de co-
neixements adreçat a infants que 
volen saber més coses sobre els 
animals.  

 Aquesta entretinguda guia de tapa 
dura s’ha editat cuidant el màxim 
els detalls per fer-la molt visual. La 
Tània Garcia ha fet unes il·lustra-

El llibre  Forma  s’inclou en la col·lec-
ció «El meu primer àlbum de des-
cobriments», els llibres de la qual 
estan confeccionats en cartró, ma-
terial ideal per a primers lectors.  •

El cos humà per fora
 JUNYENT, C.; LOSANTOS, C.  
 Barcelona. Combel, 2019 

 Vols saber com funciona el cos 
humà per fora? Per què són im-
portants les ungles? I…, com res-
pirem? Com és que hi ha diverses 
mides i formes de caca? Per què 
suem?

 Ens trobem davant d’un llibre de 
coneixements ple de color, escrit 
amb un llenguatge molt planer i amb 
molts detalls, que permetrà que els 
infants adquireixin sabers nous so-
bre les cinc temàtiques que tracta: 

EI 
2n

cicle

Cicle mitjà

Cicle inicial



79Juliol-Agost 2020  •  Guix 468-469

La trena o el viatge de Lalita
 COLOMBANI, L. 
 Barcelona. Salamandra, 2020 

  La trena o el viatge de Lalita  és 
l’adaptació infantil de la novel·la  La 
trena , un fenomen editorial de l’any 
2017 on s’aborden les històries 
de tres dones que, nascudes en 
continents diferents, comparteixen 
unes idees i uns sentiments que les 
uneixen en un poderós anhel de 
llibertat. Aquest àlbum il·lustrat ens 
narra una d’aquestes històries.  

És un llibre creat amb molta delicadesa 
i cuidat fi ns al mínim detall, en què el 
text i les il·lustracions et commouen 
des del primer moment. I és que la 
Smita es fa estimar per la seva admira-
ble lluita per aconseguir un futur millor 
per a la Lalita, la seva fi lla.    •

 Foix Ortiz 

 foixortiz@gmail.com 

HEM LLEGIT

El abrazo de la literatura: 
Itinerarios lectores para 
infantil y primaria
 CENTELLES, J. 
 Barcelona. Graó, 2020 

 Obrim una pàgina del llibre i hi 
llegim: «La lectura ens ajuda a 
ordenar el pensament, ens fa més 
lliures i ens permet viure millor». 

 Una altra: «Llegim per saber que 
no estem sols, llegim per conèixer, 
llegim per passar uns moments 
agradables, però també llegim per 
no oblidar». 

 I encara, una tercera: «Els mestres 
no anhelem riqueses, ni fama, ni 
viure grans aventures. Ens limitem 
a intentar canviar el món fent que 
les persones siguem millors». 

gir que fan incorporant-hi el color, 
esponjant-ne les pàgines i can-
viant-ne la tipografia és un gran 
encert. Molt modern. 

 Si encara no teniu  El abrazo...  ja 
feu tard!    •

 Laura Lagunas 

 llagunas@xtec.cat 

Perspectiva:
L’educació i la cultura 
ens farà lliures

Amb el número 411, corresponent 
al període maig-agost, la revista 
que fins aleshores coneixíem com 
Perspectiva Escolar, es reinventa i 
afronta una nova etapa.

El canvi és tant de fons com de 
forma: de fons, amb una direcció, 
un equip de redacció i una coor-
dinació editorial nous; de forma, 
quant al format, a les pàgines 

 Tinc el llibre ple de frases subrat-
llades, de notes adhesives que 
em recorden que he d’aprofundir 
en un pensament o buscar de-
terminada informació que l’autor 
només esbossa (segur que ho 
fa expressament!) i d’anotacions 
al marge, escrites per recordar 
que he de llegir la novel·la o 
veure la pel·lícula que s’hi 
menciona. 

 Recomano  El abrazo de la litera-
tura  perquè està escrit des de l’ex-
periència docent, amb una pluja 
constant d’idees i de pràctiques 
que ens poden empènyer a veure 
els llibres per a infants i joves com 
un material preciós per al creixe-
ment emocional, per al gaudi i 
per a una educació sana, viva i en 
valors.  

  El abrazo de la literatura  fa un 
recorregut pels temes universals i 
hi trobem referències a les nostres 
inquietuds, des de les més íntimes 
(autoconeixement, ètica) fins als 
sentiments (les pors, la mort) i el 
cercle de confiança (família, amics), 
passant pel món que habitem 
(guerres, viatges).  

 Segueixo des de fa anys els llibres 
de tapa negra de Graó i aquest 
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En el proper número:

A primària, 
tornem i persistim 
en el nou curs
Responsabilitat social,
lideratge i compromís 

les vocacions científi ques entre els més 
joves. Enguany, davant la situació ex-
cepcional amb motiu de la COVID-19, 
la seva temàtica se centrarà en aquesta 
malaltia, la seva evolució l’estat de la 
recerca. Aquesta edició tindrà també 
altres temes centrals, com l’Any In-
ternacional de la Sanitat Vegetal i el 
centenari del naixement de diferents 
personalitats, com ara el químic Enric 
Cassassas i Simó, la científi ca anglesa 
Rosalind Franklin o l’escriptor i bio-
químic Isaac Asimov, entre d’altres. •

 Més informació  
 www.setmanaciencia.cat  

que, independentment de la seva 
formació inicial o especialització, des-
envolupin la seva activitat en l’àmbit 
de la tecnologia educativa, ja sigui a 
nivell pràctic o teòric. •

 Més informació  
 https://edutec2020.uma.es 

             25a Setmana de la Ciència
 Per tota Catalunya, 14-29 
de novembre de 2020 
 Organitzada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la 
Setmana de la Ciència està adreçada a 
tots el públics i l’assistència i participa-
ció a les activitats és gratuïta. 

 El seu objectiu és apropar la ciència i la 
tecnologia a la ciutadania i promoure 

donada la seva importància 
actualment i la seva evolució 
contínua. Així mateix, l’atribut 
de la qualitat és una de les bases 
per millorar els sistemes educatius 
de les nostres societats, tant 
els sistemes a distància com els 
presencials i el  blended learning . •

  Més informació  
 www.eduqa.net/eduqa2020/ 

Congrés Edutec 2020
 Congrés virtual, 27-30 d’octubre 
de 2020 

 En la seva  23a edició, el lema 
d’aquest congrés és «La tecnologia 
com a eix del canvi metodològic» i 
se centrarà en compartir els avenços 
i les contribucions que investigadors, 
experts, professionals i altres agents 
socials fan a una educació amb tec-
nologia, de cara a promoure ciuta-
dans digitals competents en l’àmbit 
personal i en el professional, tenint el 
canvi metodològic com a eix central. 

 El congrés està obert, mitjançant 
participació presencial o virtual, a 
professorat i altres agents educatius 

acolorides i al disseny i amb  una 
periodicitat quadrimestral.

La nova etapa de la revista inicia la 
seva singladura amb temes tan 
suggeridors com ara el dossier 
«Educar en temps de revolta», 
una entrevista a la filòsofa Marina 
Garcés, mirades cap a referents 
històrics com Lorenzo Milani, expe-
riències d’aula i altres continguts.

A través d’aquestes línies volem 
donar la benvinguda a la nova 
Perspectiva. •

        

TROBADES 
I CONVOCATÒRIES

      EduQ@ 2020
   Congrés virtual, 17-29 
de setembre de 2020

Congrés iberoamericà sobre 
educació virtual i a distància, 
que en la seva vuitena edició se 
centrarà en la reflexió sobre la 
qualitat de l’educació a distància, 

Elements d’Acció Educativa
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