Aigua, aigua a
tot arreu

El Agua
- ALBERT CASASÍN -

- JULIE AIGNER-CLARK -

¿Por qué llamamos a la Tierra
el planeta azul? ¿Cómo es
posible que bebamos
la misma agua que
tomaban los
dinosaurios hace
millones de años?
Con este libro descubriremos todos
los superpoderes
del agua!

Llibre per explicar a la banyera
amb divertides
il·lustracions
i versos que
portaran als
nens més
petits i als
bebès a
descobrir
l'aigua.

GARANTIR LA DISPONIBILITAT I UNA
GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA I EL
SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES

Guia de lectura infantil

Aquest ODS demana l’accés a l’aigua
potable, com també el sanejament i la
de l'aigua
gestió d’ecosistemes d’aigua dolça,
essencials per a la salut humana, la
sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l’accés universal,
equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene
adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne
substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com
d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics.

Llibres de
coneixements

¿Por qué
debo ahorrar
agua?
- JEN GREEN -

¿Qué podemos hacer
nosotros para
contribuir al ahorro de
agua? incluye notas
para padres y
profesores,
así como
Llibres
actividades
0-6 anys
lúdicas.

L'Aigua
- VALÉRIE GUIDOUX -

Llibre interactiu
amb solapes
desplegables, rodes
que giren i finestres
que s'obren.
Descobrirà als més
petits totes les
curiositats del món
de l'aigua.

Sóc...
l'aigua
L'aigua com
a fenòmen
meteorològic
explicada als
més petits
amb textos
breus i clars.

¿Qué ve
Violeta? :
gotas de
lluvia y
charcos
- JULIE AIGNER-C LARK -

Incluye elementos
interactivos
especiales 'toca y
siente' e imágenes
reales del mundo.

El Agua

Ciclo del agua

- PIERRE-MARIE VALAT -

- CRISTINA QUENTAL -

¿Sabías que los seres humanos y los animales
estamos formados en su mayor parte por
agua? Por eso, el agua es necesaria
para poder vivir. Sin embargo,
¿cuánto sabemos de ella? El
agua está en la naturaleza,
en todas partes: en las
nubes, en la lluvia, en el
hielo, en los mares, en
los ríos, en las plantas…

Ven con Teresa y sus
alumnos a descubrir el
ciclo del agua: de
dónde viene,
a dónde va,
para qué
sirve y
por qué
es tan
importante.
.

El Agua : juegos,
experimentos y
consejos para no
perder ni una
gota

-ANDRÉ PESSOA -

El libro está protagonizado por Plumber, un fontanero que irá explicando a
los más jóvenes los secretos del agua y cómo no perder ni una gota. Todo
ello a través de juegos y actividades sobre diferentes ámbitos, como la
relación del agua con los árboles, las personas, los animales y nuestro
planeta.Incluye un juego de mesa, dirigido a los más pequeños, en el que se
les enseña de una manera divertida como pueden ahorrar agua y todo lo
relacionado con el líquido elemento.

Aigua
- ISABEL THOMAS -

L’aigua cobreix la major part del
nostre planeta. És essencial per a
tots els éssers vius. Amb aquest
llibre aprendràs a:
- Explorar... com l’aigua dóna
forma al nostre món i com la
utilitzem en la nostra vida diària.
- Investigar... els diferents estats
de l’aigua.
- Crear... un petit estany al teu
jardí.

Con
divertidos
datos acerca
del ciclo vital
del agua, una
descripción
de sus
características y
actividades
prácticas.

El Secreto del agua
para los niños del
mundo
- MASARU EMOTO -

El Llibre d'escolAQUA
- JOANA PARAIGÜES -

Llibres
6-10 anys

La història d’un pingüí que va arribar
en ala delta per saber com usem l’aigua.
Un llibre fresc que promou hàbits
sostenibles entorn el consum de l’aigua i on,
de la mà d’un pingüí i el secretari d’una
escriptora, descobrirem tot allò que els alumnes d’EscolAQUA
fan pel nostre entorn.
Recomanat a escolars de cicle mitjà i superior, famílies i
lectura compartida.

El Agua en
nuestro
mundo

El Cicle de l'aigua
- ANITA GANERI -

- PRECIOUS MCKENZIE -

Explora, crea i investiga amb els Geodetectius!
Descobreix el sorprenent cicle de l''aigua mentre
viatges pels núvols, caus a terra amb les
gotes de pluja i ets arrossegat pel
riu. No perdis més temps!
Amb gran quantitat de dades
i infografies per fer pensar els
més petits i que resolguin els
reptes amb eines de casa.
Inclou un glossari.

¿Qué puedes hacer para
ser amigo de la Tierra?
Este libro te ayudará a descubrirlo y a entender la evidencia
científica
que hay
detrás.

De la A a la
Z con el
agua

- RAFAEL
CRUZ-CONTARINI -

Lamentablemente, el agua es un bien escaso que hay que cuidar y
ahorrar. Con unas mínimas pautas, podemos hacer mucho bien a este
recurso. Si, además de cuidar el medio ambiente, aprendes nuevos
términos, a la vez que repasas el abecedario este magnífico libro verá
cumplido su objetivo. La ilustración recrea la temática que pone al
nivel del pequeño lector, haciéndola asequible y muy divertida.

¡Sin agua nada es posible!
Todo sobre la materia más
importante del mundo
- CHRISTINA STEINLEIN -

Los niños escuchan una y otra vez que deben usar el agua con moderación.
¿Por qué? ¿Se agota el agua en algún momento? ¿A quién le pertenece?
¿Qué hace que el agua sea tan especial? Un poderoso libro de no ficción
que explica mucho, pero también muestra cómo preservamos nuestro
recurso más importante para que todos puedan beneficiarse de él.
Elegido como uno de los libros más bellos
por la Fundación Stiftung Buchkunst.

Ho sabies?
Estalvia aigua i
energia

Llibres
6-10 anys

- PHILIP STEELE -

Aquest llibre despertarà l'interès dels lectors més joves pel món
que els envolta. Amb ell, aprendran la importància d'estalviar
aigua i energia per mantenir viu el nostre planeta. Proporciona les
eines necessàries perquè siguin capaços de reflexionar i debatre
sobre el tema de l'estalvi d'aigua i energia.

El Secret de l'aigua regenerada
A través de la història de tres amics que estiuegen en un càmping
on s'usa aigua regenerada, aquest conte vol donar a conèixer al
públic escolar aquest recurs hídric. La Clàudia, el Saïd i la Laia
s'assabenten per casualitat que al càmping on passen les seves
vacances usen aigua regenerada per regar les zones verdes. Com
que no es posen d'acord sobre les possibilitats d'aquest recurs,
decideixen anar-ne a buscar l'origen. A la planta de regeneració
d'aigua descobreixen com es produeix, quines finalitats té i de
quina manera contribueix a un ús més sostenible
de l'aigua. El conte inclou un quadern
d'exercicis per posar ordre a tot allò
que hem après amb la narració.

Llibres
10-14 anys

El Misteri de l'aigua de
l'avi

La Rita descobreix per casualitat que el seu
avi rega l'hort amb aigua regenerada, és a
dir, aigua depurada tractada perquè es pugui tornar a utilitzar.
La Rita i els seus dos amics, en Djamel i la Txell, no s'acaben de
creure que aquesta aigua sigui bona, així que decideixen anar a
buscar-ne l'origen. A la planta de regeneració d'aigua descobreixen
com es produeix, quines finalitats té i de quina manera contribueix
a un ús més sostenible de l'aigua.
El conte inclou un quadern d'exercicis per posar ordre a tot allò
que hem après amb la narració.

Compte amb l'aigua
- GONÇAL LUNA -

"És el primer dia de classe de l'Airina, una
noia del desert, i la Montse deixa obertes
unes aixetes. L'Airina s'espanta i comença a
cridar: "Nooo, Montse! Compte amb
l'aigua!". El conte transmet la
importància d'estalviar aigua a
través de l'ús que se'n fa a
diferents llocs del món.
També introdueix el cicle
integral de l'aigua a la
nostra societat.

Em dic
aigua!
- RAMON FOLCH -

Mai una
molècula
d’aigua ens
havia explicat
com era, quines són les seves
propietats, com forma part de la
vida, del planeta i del nostre cos,
en un cicle que no s’atura mai!

L'Aigua
Recull de contes sobre
la'igua, on deixa de ser
un «líquid transparent,
inodor i insípid...» per
convertir-se en
irisada, amb
olor de
primavera
i amb un
sabor que
us
satisfarà..

Rutes d'aigua
per Catalunya
- IVAN BELARRE -

Sortides per fer amb nens on l’aigua n’és el
protagonista. Excursions a gorgs i salts d’aigua,
visitar estanys i llacs o fer observació d’aus a
aiguamolls, pantans o deltes. Les fonts naturals
que hi ha als voltants dels municipis són una
bona excusa per sortir d’excursió amb nens.
Alguns espais disposen de taules de pícnic,
guaites per fer observació d’aus i panells
informatius. També han inclòs els Camins de
Ronda de la Costa Brava per fer amb nens.

