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Les Ciències de la Terra ajuden a comprendre l'evolució del nostre planeta i
com els canvis a què ha estat sotmès durant milers de milions d’anys han
condicionat la vida i l’evolució dels éssers vius.

En aquest sentit, el Geoparc Mundial UNESCO Orígens és un territori
extraordinari per a l’observació, l’aprenentatge i el gaudi d’aquestes ciències.
El seu patrimoni permet realitzar un viatge en el temps per descobrir els
orígens i l’evolució de la Terra i de la vida, i s’hi pot seguir el rastre dels últims
dinosaures que van viure a Europa o comprendre la formació dels Pirineus.

Amb l’objectiu d’apropar les Ciències de la Terra com la geologia, la
paleontologia o la mineralogia, la Biblioteca Pública Maria Barbal i el
Geoparc Orígens presenten un conjunt de llibres destinats al públic infantil i
juvenil. Les publicacions aporten els coneixements per adquirir una nova
manera de mirar la terra que trepitgem i els paisatges que ens envolten, i
ajuden a comprendre la geologia del Geoparc Orígens.

Les lectures seleccionades es troben ordenades per edats. Cada referència ve
acompanyada d’una imatge de portada i una petita descripció de la temàtica.

Els exemplars es poden consultar o demanar a la biblioteca més propera.

PRESENTACIÓ DE LA GUIA

La guia vol incentivar els més joves a endinsar-se en 
l’apassionant món de les Ciències de la Terra.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

PÀGINES WEB

Geoparc Mundial UNESCO Orígens: https://www.geoparcorigens.cat/

Dinosaures dels Pirineus: http://dinosauresdelspirineus.cat/

Pedrera de Meià: https://pedrerademeia.geoparcorigens.cat/ca/

Educació ICGC: https://www.icgc.cat/Ciutada/Educacio

Geoteca del Col·legi de Geòlegs: https://colgeocat.org/geo-teca/llibres/

Geodadivulga: https://geodadivulga.com/

Llibres divulgatius IGME: https://www.igme.es/divulgacion/librosE.htm

AUDIOVISUALS

Divulgació
https://www.icog.es/cursos/index.php/category/videos-divulgativos/
https://www.youtube.com/watch?v=OL6U_1WmBbw

Tectònica de plaques
https://www.youtube.com/watch?v=UevnAq1MTVA

Dinosaures
https://www.youtube.com/watch?v=b-3Md6-BW5k
https://www.youtube.com/watch?v=T6Bc1hpj8KI

Formació d’un delta
https://www.youtube.com/watch?v=mzoPBKTt64Q

https://www.geoparcorigens.cat/
http://dinosauresdelspirineus.cat/
https://pedrerademeia.geoparcorigens.cat/ca/
https://www.icgc.cat/Ciutada/Educacio
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https://www.icog.es/cursos/index.php/category/videos-divulgativos/
https://www.youtube.com/watch?v=OL6U_1WmBbw
https://www.youtube.com/watch?v=UevnAq1MTVA
https://www.youtube.com/watch?v=b-3Md6-BW5k
https://www.youtube.com/watch?v=T6Bc1hpj8KI
https://www.youtube.com/watch?v=mzoPBKTt64Q


Aventures humorístiques d'una pedra irresistible que es
troba en circumstàncies que canvien constantment.
Un llibre il·lustrat ple d’optimisme que ens desperta el
poder de la perspectiva, la imaginació i de la confiança
en un mateix. Les il·lustracions, senzilles i efectives.

Sinopsi
És una muntanya? És una illa? És Petra! Una pedreta
que viu circumstàncies en canvis constants.

Marianna Coppo. Petra. 
Editorial Juventud, 2019.
48 pàgines.

ÀLBUM IL·LUSTRAT

Llengües: català, castellà, anglès, francès, etc.

A partir de 3 anys

Conte sobre dinosaures, publicat originalment l’any 
1958, amb il·lustracions per a què els més petits comencin 
a familiaritzar-se amb les característiques i la forma de 
vida dels dinosaures.

Sinopsi
Fa molt i molt temps, quan els dinosaures habitaven la 
Terra, un ou misteriós descansava sobre un niu, als peus 
d’una gran falguera. D’on venia? Què amagava dins seu?

Dahlov Ipcar. El huevo 
maravilloso. Editorial Silonia, 
2015. 48 pàgines.

ÀLBUM IL·LUSTRAT

Llengües: castellà i anglès

A partir de 3 anys



A partir de 3 anys

Un quèquicom acompanyat d’il·lustracions al voltant de 
les petjades fòssils deixades per un dinosaure descobert 
a Isona. Aprendre sobre els fòssils ajudarà els més petits 
a relacionar el passat amb el present.

Sinopsi
El Rhabi, un dinosaure conegut com a Pararhabdodon
isonensis, és el protagonista d’aquest conte.

Janira Blasco; Amadeu Blasco 
[il.]. Petjades. Editorial Brins, 
2017. 20 pàgines.

CONTE INFANTIL

Llengua: català

Breu relat que té com a inusual protagonista una 
estalactita! Una història il·lustrada amb dibuixos senzills 
que recreen l’ambient d’una cova on l’estalactita no n’és 
l’única inquilina...

Sinopsi
En una cova profunda i fosca, molt fosca, hi viu una 
estalactita. No sap per què, però no pot parar mai de 
plorar, encara que estigui la mar de contenta!

Sílvia Colomer; Delphine
Labedan [il.]. L’estalactita 
ploramiques. Editorial Salòria, 
2020. 24 pàgines.

Llengua: català

A partir de 4 anys

ÀLBUM IL·LUSTRAT



Llibre escrit per un geòleg que introdueix els més petits 
la història de la Terra. Una excel·lent combinació de 
recerca científica i meravelles. 

Sinopsi
Com han arribat unes ostres fins a dalt d’una
muntanya? De forma senzilla i divertida explica els
fòssils i per què es troben enterrats. Preparats per
convertir-vos en geòlegs?

Llengües: català, castellà, anglès, polonès

ÀLBUM IL·LUSTRAT

Alex Nogués; Miren Asiain 
Lora [il.]. Un milió d’ostres dalt de 
la muntanya. Editorial 
Flamboyant, 2019. 38 pàgines.

A partir de 6 anys

Llibre de coneixements que desenvolupa de forma molt
visual i entenedora diferents conceptes bàsics de
geologia.

Sinopsi
A través de les seves pàgines podrem fer un viatge fins 
al centre de la Terra, ens desplaçarem sobre les plaques 
tectòniques, contemplarem els paisatges des dels cims 
de les muntanyes o assistirem a l’extraordinari 
espectacle de foc dels volcans.

Llengües: català, castellà, anglès, polonès

Ofelia Ortega, La Terra. Editorial 
Parramon, 2007. 48 pàgines.

ATLES INFANTIL
A partir de 5 anys



Llibre de coneixements per a infants amb desplegables 
tridimensionals i il·lustracions mòbils que fan de 
l’aprenentatge un joc interactiu tancat dins un llibre ple 
de coneixements.

Sinopsi
Explicacions sobre l’origen i el funcionament del planeta
Terra.

Christiane Dorion; Young 
Beverley [il.]. Com funciona el 
món? Editorial Cruïlla, 2010. 20 
pàgines.

LLIBRE AMB DESPLEGABLES

Llengua: català, castellà

A partir de 8 anys

Conte amb què es pot aprendre molt sobre la vida dels 
dinosaures, i la importància del patrimoni geològic des 
de ben petits. En els dibuixos hi apareixen llocs que 
possiblement et seran familiars.

Sinopsi
En Ricard s’adorm a la muntanya mentre busca fòssils de
dinosaure. En els seus somnis recrearà la visita d’un grup
de dinosaures a la seva ciutat: Tremp.

Josep R. Roy. Els dinosaures van 
a Tremp. Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, 2013. 26 pàgines.

NARRATIVA INFANTIL

Llengua: català

A partir de 7 anys



A partir de 8 anys

Conte que vol apropar el coneixement de diverses 
espècies de dinosaures i grans rèptils que van viure al 
que avui dia és el nostre país. Recull diverses espècies de 
rèptils del Mesozoic, destacant-ne algunes que s'han 
descrit fa relativament poc als Pirineus, com el dinosaure 
carnívor Tamarro insperatus.
El volum ofereix una doble plana final on apareixen 
alguns dels jaciments i centres catalans dedicats a l’estudi 
i la divulgació de les restes fòssils dels dinosaures.

Llengua: català

M. Mercè Cuartiella; Carles Abat 
[il.]. Els gegants del Mesozoic: 
dinosaures de Catalunya. Editorial 
Brau, 2021. 22 pàgines.

LLIBRE DE CONEIXEMENTSADAPTACIÓ PER A INFANTS

Llengua: català, castellà, anglès

Antonis Papatheoloudou; Iris 
Samartzi [il.]. Viatge al centre de 
la terra o un planeta ple de 
secrets. Onada Edicions, 2018. 
36 pàgines.

Vols emprendre el viatge més al·lucinant que s'hagi 
fet mai? Paleontologia, mineralogia, vulcanisme... però 
sobretot aventura, emoció i imaginació a dojo!
Aquesta gran obra de Jules Verne, de 1864, ara 
adaptada per a infants, es presenta en un 
format atractiu i innovador.
Una història que ha fet somniar i interessar-se pel que 
tenim a sota els peus a generacions senceres.

A partir de 8 anys



A partir de 9 anys

Un llibre, ple d’imatges i fotografies, que es presenta 
com una guia de natura, per conèixer els dinosaures que 
van habitar zones com Coll de Nargó, Isona i Fumanya.

Sinopsi
Història de dos germans que descobreixen els secrets de 
la paleontologia de la mà de la seva tieta paleontòloga. 
Ho fan a través d’un viatge on descobriran els 
dinosaures a través de les restes trobades.

Marçal Arimany; Antoni Lacasa
[il.]. La Laura i els 
catasaures. Editorial Entrecomes, 
2014. 60 pàgines.

NARRATIVA INFANTIL

Llengua: català

Llibre per a introduir els infants al món de les ciències 
naturals. 
En la mateixa col·lecció Geodetectius podeu trobar El 
cicle de l’aigua.

Sinopsi
Llibre ideal per a introduir, d'una forma divertida i
entretinguda, en el món de les ciències naturals, amb
infografies i reptes per resoldre.

Anita Ganeri; Chris Oxlade
[il.]. Volcans i terratrèmols. 
Editorial La Galera, 2020. 32 
pàgines.

LLIBRE DE CONEIXEMENTS

Llengües: català, castellà i anglès

A partir de 8 anys



Un viatge en el temps per l'apassionant història de la 
formació de la Terra i la seva evolució, explicada a partir 
dels canvis en els paisatges del nostre planeta, des del 
Big Bang fins a l’aparició dels primers homínids. Amb les 
magnífiques il·lustracions d'Aina Bestard, a l’estil dels 
gravats i litografies del segle XIX, i breus textos que es 
detenen en els principals esdeveniments.

ÀLBUM IL·LUSTRAT

Llengües: català, castellà i italià

Aina Bestard. Paisatges perduts 
de la Terra. Editorial Zahorí 
Books, 2020. 80 pàgines.

A partir de 12 anys

Aprendre sobre geologia i el món dels dinosaures a 
través d’explicacions amenes i exercicis. Uns animals que 
habitaren el nostre planeta fa més de 66 milions d’anys i 
que deixaren nombrosos rastres del seu pas pels 
Pirineus. Aquest quadern és el 3r d’una col·lecció 
adreçada al món educatiu sobre el valuós patrimoni 
paleontològic d’aquest territori.

QUADERN DIDÀCTIC

Llengua: català

Josep Antoni Serra Santallusia. 
Terra de dinosaures 3. Zenobita
edicions, 2006. 21 pàgines.

A partir de 12 anys



Llibre per a lectors amb cert bagatge per aprofundir en 
el coneixement dels dinosaures que van viure als 
Pirineus els últims 10 milions d‘anys de la caiguda del 
meteorit. Inclou la revisió de les seves característiques i 
dels diferents grups que hi va haver. 
Es proposa un recorregut pels diferents jaciments, 
passant per la història dels descobriments que s’han dut 
a terme, tot plegat amb una narrativa des del punt de 
vista de la feina del paleontòleg.

Quins animals i plantes vivien a Catalunya fa milions 
d'anys? Com eren els ecosistemes que habitaven?
Amb una narrativa senzilla i per a tots els públics, el 
llibre descriu 25 jaciments catalans de manera clara i 
molt visual, amb el suport de fitxes tècniques i 
recreacions gràfiques.
Hi trobareu molts jaciments del Geoparc: Gerri de la Sal, 
la Mola d'Amunt, la Pedrera de Meià i la Cabrua, 
Basturs, Claret, Coll de Nargó, Sossís i Roc de Santa.

GUIA DIDÀCTICA GUIA DIDÀCTICA

Bernat Vila [et al.]. Els dinosaures 
dels Pirineus. Zenobita edicions, 
2006. 118 pàgines.

Guillem Orlandi; Roc Olivé [il.]. 
La Catalunya prehistòrica en 
25 jaciments paleontològics. 
Editorial Cossetània, 2019. 55 
pàgines.

Llengua: català Llengua: català

A partir de 12 anysA partir de 12 anys



Llibre didàctic dirigit a un públic ampli amb poc bagatge 
sobre geologia. Amb una narrativa amena i un 
llenguatge molt visual i ple d’exemples quotidians per 
facilitar la relació de conceptes, ens explica la formació 
de la Serra del Montsec, porta d’entrada del Pirineu.
Llibre molt didàctic i amb una prosa amena. Està farcit 
de dibuixos, esquemes i fotografies que expliquen la 
formació del Montsec durant milions i milions d'anys.

NARRATIVA DIDÀCTICA

Joan Rosell Sanuy. Gestació i 
naixement de la Serra del 
Montsec. Editorial Garsineu, 
2014. 146 pàgines.

Llengua: català

Guia divulgativa orientada al públic en general que ens 
descriu com son i com es van formar els racons més 
coneguts de la Conca de Tremp.
S’hi expliquen exemples de formació geològica com les 
muntanyes escarpades de Santa Engràcia, el Roc de 
Benavent i la Serra del Montsec.

GUIA DIVULGATIVA

Gonzalo Rivas; Joan Rosell. La 
Conca de Tremp, on les pedres
parlen. Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, 2015. 87 pàgines.

Llengua: català



Publicació coordinada per Eva Perisé i editada pel 
Museu Hidroelèctric de Capdella i el MNACTEC que 
presenta la importància de la Vall Fosca quant a recursos 
minerals i mineria a través d’un recorregut pel llegat de 
la mineria a la Vall Fosca del segle XX, des de l’explotació 
d’urani de Franco a les mines de Castell fins al 
descobriment de l’abellaïta, la primera nova espècie 
mineral descoberta a Catalunya.

DOCUMENT HISTÒRIC

Eva Perisé [coord.]. Mineria a la 
Vall Fosca. Les mines de Castell: de 
l’urani de Franco al descobriment 
de l’abellaïta. Editorial Garsineu, 
2018. 167 pàgines.

Llengua: català

Guia general, escrita en forma de fitxes tècniques per
a cada mineral.
Cada fitxa descriu les principals característiques dels 
elements, les seves aplicacions i usos que li dona la 
nostra societat. Finalment, també s’inclou el detall de 
l'obtenció o l’extracció i el procés de reciclatge.
Disponible en accés obert la 3a edició (2017): 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/105113

GUIA DIDÀCTICA

Joaquim Sanz, Oriol Tomasa. 
Elements i recursos minerals: 
aplicacions i reciclatge. 2a ed. 
Zenobita edicions. Museu de 
Geologia Valentí Masachs, 2013. 
127 pàgines, 1 CD.

Llengua: català i castellà

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/105113


Dirigit als fans de la paleontologia, el llibre descriu la 
història dels descobriments, excavacions i estudis dels 
principals jaciments paleontològics i troballes fòssils de 
dinosaures de la zona mediterrània de la península, així 
com d'altres grups de vertebrats fòssils i flora 
característica del Mesozoic. 
També tracta l'entorn geològic i ecosistemes associats a 
aquests jaciments, així com la classificació, l'origen i la 
diversitat dels dinosaures descoberts.

GUIA DIDÀCTICA

Begoña Poza, Àngel Gaobart, Maite 
Suñer [coord.]. Dinosaurios del 
levante peninsular. Institut Català 
de Paleontologia Miquel Crusafont, 
2008. 288 pàgines.

Llengua: castellà

Guia il·lustrada per a donar a conèixer 42 llocs de 
Catalunya d’interès geològic, com el de l’esllavissada de 
Puigcercós o Gerri de la Sal. 
Hi trobareu la localització de punts d’observació, amb 
coordenades i indicacions per a fer petits recorreguts al 
voltant de cadascuna de les àrees i propostes d'activitats 
experimentals.
Útil com a guia de camp.

GUIA DE CAMP

Teresa M. Correig; Joaquim 
M. Nogués. Guia de punts d’interès 
geològic de Catalunya. Editorial 
Cossetània, 2020. 174 pàgines.

Llengua: català



Guia dirigida a l’aficionat a les Ciències de la Terra amb 
fotografies, figures i esquemes geològics simplificats i 
il·lustratius per comprendre la geologia de la regió.
Presenta la formació de la serralada pirinenca, tot 
revisant la història geològica, els tipus de roques, la seva 
disposició i els principals processos geològics que 
afecten el modelat del paisatge com són les glaceres, el 
carst, la dinàmica fluvial i els moviments de vessant. 

GUIA DE CAMP

Ánchel Belmonte Ribas. Guía
geológica del Pirineo. Editorial 
Pirineo, 2003. 192 pàgines.

Llengua: castellà

Recull de 10 itineraris geoturístics del Pallars Sobirà, per
ajudar a comprendre com els geòlegs interpreten el
paisatge i la geologia del subsol, permet l’observació
d’afloraments i estructures geològiques i la identificació
de traces fòssils.
Útil com a guia de camp.

GUIA DE CAMP

Lluís Ardèvol [et al.]. Meravelles 
geològiques del Pallars Sobirà: 10 
itineraris geoturístics per gaudir 
de la natura aprenent. Editorial 
Arola, 2005. 279 pàgines.

Llengua: català



Llibret breu orientat al públic general on s’explica
l’exposició de geologia a l’aire lliure ubicada a Tremp.
L’exposició consta de dos itineraris que presenten els
diferents tipus de roques dels Pirineus i la història de
l’evolució de la Terra i de la vida.
Consta del Far, del Jardí de les Roques i de l’Avinguda
dels Temps Geològics.
La guia permet conèixer el museu i visitar-ne les
instal·lacions a través de l’aplicació mòbil que es pot
descarregar a: https://www.icgc.cat/pgom.

Llengua: català

GUIA

Pirineus Geological Open 
Museum. Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, 2019. 82 
pàgines.

Recull els aspectes geològics i històrics que han
condicionat la formació del relleu i dels paisatges de
Catalunya que coneixem avui dia.
Inclou tots els mapes geològics del territori català a 
escala 1:50.000, amb llegenda i explicacions que en
permeten la seva interpretació.

Es pot consultar una versió reduïda al següent enllaç: 
https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-
Catalunya/Atles/Atles-geologic-de-Catalunya

Llengua: català

ATLES DE GEOLOGIA

Atles geològic de Catalunya. 
Institut Geològic de Catalunya, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 
2010. 265 pàgines.

https://www.icgc.cat/pgom
https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Atles/Atles-geologic-de-Catalunya


Endinsa’t en el món de les Ciències de la Terra a través de la 
lectura i les imatges que presenten moltes d’aquestes 

publicacions que et proposem

Guia elaborada per: Núria Verdeny, Laura Fuses, Judit Casanovas, Eduard Serra, Xavier Mir, Esther Jimenez, Anna Quintana. Correcció lingüística: Isabel Sanjust. 

Il·lustració: H. RoviraAmb el suport de:


