de l’ any.

INFANTIL

Sin límites. Neil Burge

DORION, Christianae

Com funciona el temps?: una guia pràctica per entendre el clima
Llibre molt didàctic amb solapes i desplegables sobre el clima de la Terra.

FOX, Christyan

Pluja o sol?
Un àlbum de solapes i desplegables sobre el cocodril Nyic i el Nyac per aprendre sobre els canvis de
temps.

GARCÍA OLMEDO, Francisco

Contes del temps
Tomàs Molina, el famós home del temps, ens mostra una sèrie de relats molt curts sobre les estacions
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FOLCH, Ramón

Suarem!: el clima que ens espera
És una novel·la científica sobre el canvi climàtic, però sobretot és un llibre sobre les inquietuds de les
persones davant aquest fenomen.

GARVEY, James.

La Ética el cambio climático
L’autor ens confronta a un dels majors reptes de la nostra generació: el canvi climàtic provocat per l’
acció de l’ ésser humà sobre el medi ambient.

GALLEGO, José Luis

Pingüins a l’Empordà
El periodista i naturalista, col·laborador habitual de TV3 ens afronta a la realitat de la incertesa climàtica
que està patint el planeta.

LÓPEZ i MOYANO, Mònica

Si no plou, plourà: el nostre clima a través dels refranys
Els refranys ens parlen del temps, fan prediccions sobre el futur i ens donen consells assenyats i
enginyosos que ens remeten a una cultura lligada a la terra i a les seves tradicions

LLEBOT RABAGLITI, Josep Enric

El temps és boig? I 74 preguntes més sobre el canvi climàtic
74 respostes científiques explicades en claredat de manera comprensible resolt qüestions concretes
sobre el procés.

MOLINA, Tomàs

L’ any que el meu avi va veure ploure
Tomàs Molina en aquest llibre va més enllà del tema del canvi climàtic i del medi ambient. També parla
de la nostra societat i els seus pilars: l’ economia, el capitalisme, etc.

