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Galàxia Nimu 

T. PRAT / L. MARTÍNEZ 
COCO BOOKS  

➜ Un àlbum sobre la 
resiliència, la capacitat que 
tots tenim per adaptar-nos 
positivament a les situacions 
adverses. La canalla la podrà 
descobrir tot coneixent el 
món d’en Nimu, la Kata, en 
Coco i l’Olaf. Lectura 
recomanada a partir de 
6 anys.

Zoo de paraules 
R. BESORA / S. WIMMER 
EDITORIAL EDEBÉ  

➜ Un poemari deliciós amb 
22 poemes on els protagonistes 
són els animals, com marca la 
tradició del bestiari català. Un 
àlbum amb influències de 
Rodari que fila al detall per fer 
rimes i cadències. Un entorn 
càlid i màgic arrodonit per les 
il·lustracions de Wimmer. A 
partir de 3 anys.

Un llarg viatge 

D.H. CHAMBERS /  
F. DELICADO 
EDITORIAL KALANDRAKA  

➜ Preciós i delicat 
àlbum il·lustrat que, a 
partir de dos viatges 
que s’inicien en dos 
punts del món diferents, 
plasma amb sensibilitat i 
delicadesa la crua 
realitat dels refugiats. 
Lectura recomanada a 
partir de 6 anys. 
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Textos:  
CCRISTINA SERRET  

Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA   

¿Has pensat mai com 
seria la vida sense el 
sabó? Aniríem ben tacats 
pel món, o hauríem de 
renovar la roba cada 
vegada que ens 
l’embrutéssim. I els 
cabells i la pell, ¿com els 
tindríem? Avui 
t’expliquem algunes 
curiositats d’aquest 
producte que fa tan 
bona olor.

Una barreja infal·lible 
Per fer sabó es fan servir greixos 
animals i vegetals, als quals 
s’afegeixen compostos químics. En 
les grans indústries saboneres es fan 
servir sobretot compostos químics, 
que es barregen amb substàncies 
com colorants o perfums.

El sabó 

Vocabulary 
Soap: sabó 
Dirt: brutícia 
To remove: 
treure 
Hollow: 
buida 
Bubbles: 
bombolles 
To wrap: 
embolicar 
Soapy: 
ensabonada  
 

Did 
you 

know? 
Soap doesn’t actually 

destroy dirt. It just 
removes it 

  

A 
hollow 

sphere of 
soap 

Bubbles are air 
wrapped in soapy 

water

El superpoder del sabó 
Hi ha taques que es dissolen amb 
aigua, però d’altres només marxen 
amb detergent, per exemple les d’oli. 
Això passa perquè el sabó de rentar 
la roba té unes molècules que 
s’enganxen a les taques i les 
arrosseguen quan hi passem aigua.  

L’olor del sabó de casa 
El sabó que fem servir a cada casa, 
sobretot a la rentadora, fa que 
tinguem una olor particular. L’olor de 
casa nostra no la sentim gaire, 
perquè hi estem acostumats, però 
segur que has notat que les tovalloles 
o els llençols de casa dels avis fan 
una oloreta diferent i molt bona.  

Si està net, és higiènic 
Segur que els pares et diuen molt 
sovint que et rentis les mans abans 
de menjar, o després d’anar al lavabo. 
Fer-ho és molt important, perquè 
amb el sabó s’eliminen els bacteris 
que poden causar infeccions. 

QUÈ LLEGIM 
AVUI?   

I 
CADA DIA 

UNA NOVA RECOMANACIÓ AL NOSTRE 
CANAL D’INSTAGRAM!   
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