
 

  
Aquest  primer mes de l’any 2021,  la  recomanació de la Biblioteca va dirigida als  més

menuts i és que l’any 2020 ha canviat molt les coses en la vida dels adults però no menys en la
dels xiquets i xiquetes.

L’ús de les mascaretes, el llavat freqüent de mans o l’ús de l’hidrogel són accions que ja
formen part de la seua vida i sempre marcarà la seua infància la incorporació de noves rutines
com la distància de seguretat o les videoconferències.

Han aprés a gestionar les seues emocions adquirint noves habilitats però, així i tot, els
adults hem de procurar recolzar-los i una manera ben bé pot ser mitjançant la lectura d’històries
que intenten normalitza aquesta estranya situació.

És  per  això  que  aquest  gener  del  2021,  us  presente  un  llibre  molt  especial  que  ens
demostra que hi ha altres formes de demostrar l’amor que sentim cap als nostres benvolguts.

Aquest  conte relata mitjançant  la  història  de dos animals perquè s’ha de mantindre la
distància amb els teus amics. Este text, acompanyat d’unes precioses il.lustracions es transforma
en una adorable guia sobre com mantindre viva l’amistat mentre es manté el distanciament.

Ajudar als primer lector a reflexionar sobre la situació provocada per la Covid 19 i  als
adults a parlar sobre les emocions que es generen és l’objectiu principal d’aquesta lectura que
destaca per la senzillesa del seu llenguatge en la presentació i la rapidesa dels diàlegs. És un
llibre  fàcil  d’entendre amb un text  breu,  frases sonores i  ideals  comprensibles  per  a que els
xiquets i xiquetes amplien el seu vocabulari.

Aquesta està sent una època dura perquè és complicat no poder abraçar a les persones
que més etimes però hi ha que pensar que cada vegada QUEDA MENYS!

BONICA HISTÒRIA EN CLAU DE FANTASIA I QUÈ BONIC COMPROBAR EL PODER
D’UN ABRAÇ!

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària
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BUTLLETÍ DE NOVETATS GENER 2021

RECOMANACIÓ

FINS QUE ENS PUGUEM ABRAÇAR / Eoin McLaughlin ; 
il.lustracions, Polly Dunbar.- Alzira: Bromera, 2020.



Cívico, Irene.                                       Las chicas son de ciencias : 25 científicas 
 que cambiaron el mundo 

Gaudes, Belén.                                 La ratita presumida 
Gaudes, Belén.                                       Blancanieves 
Gaudes, Belén.                                       La Sirenita 
Gaudes, Belén.                                       Pinocho 
Gaudes, Belén.                                       El patito feo 
Gaudes, Belén.                                       Cenicienta 
Gaudes, Belén.                                       La Bella Durmiente 
Gaudes, Belén.                                       Los tres cerditos 
Gaudes, Belén.                                       Rapunzel 
Gaudes, Belén.                                       Caperucita 
Gaudes, Belén.                                       La Bella y la Bestia 
Gaudes, Belén.                                       Hansel y Gretel
Juanito Libritos.                                     Mariquita : una historia autobiográfica   
Lady Pecas                                    Lady pecas ¡Locuras en secreto! Mendieta 
María José.                                             Aitor tiene dos mamás 
Mira, Esther.                                           Nana y el árbol que tenía sed 
Scaliter, Juan                                Otra Caperucita Roja                               
Titeux de la Croix, Sybille.                    Miss Davis: la vida y las luchas de Angela        
                                                                 Davis   
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RACÓ DE LA IGUALTAT



Baixauli, Manuel.                         Ignot
Barneda, Sandra.                                 Un océano para llegar a ti 
Danysz, Magda.                                    Antología del arte urbano 
Gil, Ángeles.                                        La casa del azúcar 
Gómez-Jurado, Juan                            Espía de Dios 
Grisham, John                                Los guardianes 
Kleypas, Lisa.                                       La hija del diablo 
Óssipov, Maksim                                  El crit de l'ocell domèstic 
Pérez Gellida, César                          La suerte del enano 
Posadas, Carmen de.                           La leyenda de la peregrina 
Riley, Lucinda.                                      La habitación de las mariposas 
Rodari, Gianni                            Les aventures d'en Cebeta 
Rosenberg, Marshall B.                       Resolver los conflictos con la comunicación   
                                                                 no violenta 
Senso i Vila, Carles Xavier.                   Fascismo mainstream : Periodismo,    
                                                                 conspiraciones, algoritmos y bots al servicio  
                                                                 de la extrema derecha 
Verdon, John.                                         El ángel negro
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LITERATURA ADULTA



Carranza, Maite                           Esfuma't Gaudenci!                                
Clanton, Ben.                                        Narval : unicornio marino                          
Giner Bou, Miquel Àngel                       La paradoxa de Fermi                               
Mañas Martínez, Pedro.                         Anna Kadabra: El club de la Lluna Plena          
MikelTube                                     MikelTube y la brújula del destino                 
Muncaster, Harriet.                                Isadora Moon va al ballet                          
Punset, Ana.                                         Princess por sorpresa                              
Stilton, Geronimo.                                  Misión dinosaurios                                
                                                     The Crazy Haacks y el espejo mágico    
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LITERATURA JUVENIL



Alcántara, Ricardo                           Las ilusiones del mago                            
Amorós Bauzà, Margalida.          El viaje de Marina : Indigenas, piratas y ladrones   
Benegas, Mar.                                        El libro azul                                      
Benegas, Mar.                                        El libro rojo                              
Hubery, Julia.                                       Quiero ser hada                                    
Ibarrola, Begoña                             El llanto de los árboles                         
Kuhlmann, Torben                                Moletown: la ciutat dels talps                      
Mira, Esther.                                        Nana y el árbol que tenía sed                      
Nueda, Vanessa.                                      Las aventuras del cáncer                          
Serrano, Pilar.                                      Cuando la tecnología secuestró a mi familia       
Woods, Jenny.                                        El pirata Pedro y su loro    
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LITERATURA INFANTIL 


