
Preu del lot: 143 €

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres de  
coneixements
no-ficció

Un lot de 11 llibres de coneixements

NOVETATS

Marie Curie i la radioactivitat
Ian Graham
Dibuixos: Annaliese Stoney
144 pàg. / 11,95 €
978-84-9026-464-5

Marie Curie va descobrir la 
radioactivitat i va utilitzar 
els seus estudis per a salvar 
vides durant la Primera Guerra 
Mundial i per a aprendre els 
secrets del món natural.

Isaac Newton i la gravetat
Alex Woolf
Dibuixos: Annaliese Stoney
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-045-6

Isaac Newton va utilitzar 
els seus coneixements 
matemàtics i científics per a fer 
descobriments sobre la llei de la 
gravetat, la naturalesa de la llum 
i la velocitat del so.

Ada Lovelace i la informàtica
Roger Canavan
Dibuixos: Annaliese Stoney
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-102-6

Ada Lovelace va ser la primera 
persona a proposar l’ús de la 
màquina analítica de Charles 
Babbage tal com funcionen els 
ordinadors moderns i va crear el 
primer programa informàtic.

Charles Darwin i l’evolució
Ian Graham
Dibuixos: Annaliese Stoney
144 pàg. / 11,95 €
978-84-1358-069-2

Charles Darwin va recórrer 
el món estudiant criatures 
excepcionals i va desenvolupar 
la teoria de l’evolució de les 
espècies per selecció natural.

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



La ciència de les roques i els 
minerals
Alex Woolf
Dibuixos: Paco Sordo i Bryan 
Beach
32 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-423-2

Les roques són tan velles 
com el nostre planeta i s’han 
originat i s’han format gràcies 
al foc, al vent, a l’aigua i a 
immenses quantitats de 
pressió. A part de roques, la 
Terra també està plena de 
minerals. De fet, les roques 
estan formades per minerals.

La ciència de l’acne i les 
berrugues
Alex Woolf
Dibuixos: Paco Sordo
32 pàg. / 12,95 €
978-84-9026-422-5

La pell és l’abric del teu cos i 
et defén de les coses dolentes, 
com els microbis. T’ajuda a 
controlar la temperatura i et 
proporciona el sentit del tacte. 
No solem pensar en la pell com 
un òrgan, però ho és. De fet, és 
l’òrgan més gran del cos.

Hola! El cos
Fabien Öckto Lambert
14 pàg. / 15,5 €
978-84-9026-392-1

Descobreix els secrets que amaga 
el nostre cos, on cada element 
té una funció essencial: des de la 
cèl·lula més menuda fins als grans 
òrgans com el cor o el cervell.

Fes girar la roda per a descobrir 
com es desenvolupa un bebé en la 
panxa de sa mare, obri les solapes 
i desplega un pòster doble per 
a conéixer un fum d’informació 
d’allò més interessant i divertida 
sobre el cos humà.

Festes valencianes
Teresa Gregori
24 pàg. / 9,95 €
978-84-17588-40-3

Llibre fotogràfic a tot color 
i amb textos senzills, per a 
descobrir les festes valencianes 
més significatives.

Arbres valencians
Teresa Gregori
24 pàg. / 9,95 €
978-84-17588-43-4

Llibre fotogràfic a tot color i amb 
textos senzills, per a conéixer 
i reconéixer la gran varietat 
d’arbres valencians.

El gran llibre de les 
olimpíades
Veruska Motta
Dibuixos: Luca Poli
88 pàg. / 17,95 €
978-84-1358-173-6

Què són les olimpíades? 
Ací trobaràs un fum de 
dades curioses sobre els 
jocs olímpics i descobriràs la 
importància de valors com 
l’esforç o la companyonia.

Monstre Verd
Canizales
32 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-090-6

El Monstre Verd està ple del 
fem que la gent llança al parc, 
i cada dia es fa més gran. Serà 
possible ajudar-lo? Una història 
per a conscienciar-nos sobre 
el medi ambient i recordar-nos 
que no hi ha res millor que 
reutilitzar, reciclar i, sobretot, 
reduir.


