GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / ABRIL 03
CONTECONTES:

1.

: Les 23 editorials que formen part de l’Associació d’editorials independents de literatura infantil
ofereixen tots els dies a les 11h. al seu canal de YouTube narracions en castellà i cada dimecres a la
tarda una narració extra en català a les 17h.  #AlbumALas11 #AlbumCatAles17.

2.

ETataret Contacontes : L’Eva ens anima escoltar els contes que explica a petits i grans al seu
Instagram @ETataretContaContes. També la podeu trobar amb els #Contes des de casa al canal de
YouTube.

3.

L ibreria Alberti : Llibreria independent a Madrid des de l’any 1975. Ofereix cada dia a les
17h. un contacontes en els directes d’Instagram que posteriorment podem veure a YouTube.
#AlbertiADomicilio @libreriaalberti

4. Montse Oller : Ha creat un canal de YouTube en què explica contes per als més petits. N’hi ha per a triar i
remenar, amb il·lustracions i històries molt variades i sempre amb un to molt didàctic.

5.

: El canal oficial de l'Aina, on trobareu tots els vídeos amb
contes i moltes coses més. Tot per els més petits de la casa.

6.

: la llibreria hereva de la Llibreria Ona, fundada a Barcelona el 1962. Especialitzada en
llibres i música en català ofereix una programació molt variada online. Al seu instagram hi trobareu
contacontes de llibres il·lustrats.  @onallibreria

MÉS CONTES...
1.

: Cavall Fort i El Tatano són revistes infantils dirigides a infants a partir de 9 anys i de 4
anys respectivament. Han creat versions especials gratuïtes poder consultar-les en línia. També ofereixen
més d’una vintena d’audiocontes i cada dia proposen activitats diverses com jocs, manualitats i experiments
per fer en família a casa. https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/

2.

: L'Editorial Casals ofereixen gratuïtament tots els continguts d'educació infantil. Us
recomanem que visiteu els projectes Amagatalls (1 i 2 anys) i Trotacamins (de 3 a 5 anys), on hi trobareu:
vídeos, cançons en català i anglès, jocs interactius, bits educatius i videocontes. A més, a la Digiteca d'eCasals
hi ha recursos digitals per criatures de 0-5 anys. https://www.ecasals.net/

3.

: En aquesta web descobrireu un recull de contes que protagonitzen la
Laura i en Joan. Tots van relacionats amb activitats interactives que parlen de la ciència i de la tecnologia. Els
contes són explicats en català i anglès. http://conteslaurajoan.cat/

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:

1.

Dàmaris Gelabert és una pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons
infantils. El seu canal de Youtube hi trobareu molta música. Us recomanem els Concert en família
per a famílies.

2.

: Lego Digital Designer és un programa que ens permet deixar lliure la nostra
imaginació i construir els nostres propis prototips robòtics amb peces il·limitades de Lego. Per
descarregar-nos aquest software de construcció: https://www.lego.com/en-us/ldd#full-section-2

3.

: El Mercat de les Flors comparteix muntatges de dansa per a adults i infants. Visiteu la
seva pàgina web, apartat Dvd educatius. Dan Dan Dansa. Dan Dan Dansa, és un programa, en col·laboració
amb Benecé Produccions, que va néixer amb la voluntat d’acompanyar els infants en el descobriment de la
dansa. Edat recomanada: a partir de 5 anys. Inclou material pedagògic. https://mercatflors.cat/

#SalouCultura #JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

