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CONTACONTES:  

1. : La institució cultural que promou un millor coneixement dels països asiàtics i del Pacífic ha                

llançat una nova iniciativa orientada cap al públic infantil, una sèrie de quatre contes asiàtics que es                 

publiquen cada dimarts a les seves xarxes socials a través de càpsules de vídeo. casaasia 

 

2. : Cuentacuentos de Salvat és una col·lecció de fascicles i cassets amb contes,              

llegendes i cançons publicada a Espanya i Llatinoamèrica als anys 80 per l’editorial Salvat. L’editorial es feu                 

amb els drets de la col·lecció original britànica, “Story Teller Collection” publicada per Marshall Cavendish. Fa                

uns anys Salvat va penjar tota la col·lecció al seu canal de Youtube. Hi trobareu més de 250 contes                   

clàssics amb una estètica vintage. Cuenta Cuentos de Salvat  

    

3. : Librería online Cuentos de fábula especializada en literatura infantil i juvenil             
ha creat un canal de YouTube, on la Verónica, una apassionada dels llibres en explica molts contes. També la                   
podeu trobar cada dia al seu Instagram  com a @veronica_mata_fernandez 
 

4. : Des del 16 de març, el Toni Massagué de Llibreria l’Orella Verda, especialitzada en               

literatura infantil de 0-12 anys a Terrassa, ofereix una història infantil cada dia a l’ Instagram i els caps de                    

setmana hi ha sessió doble! Són relats tradicionals i populars i algun conte propi. El podeu trobar a                  

l'Instagram de @lorellaverda.  

 
  

5. : la contacontes i narradora de Kamisibai (tècnica japonesa d’explicar contes) cada dia a les               

12h ens explica un conte en directe per Instagram @hada_mapy  

  

6. Serendipity : de serendipia, de l’àrab Serendib, s’anomena al descobriment realitzat per accident,              

casualitat, inesperat. Doncs inesperada ha estat la descoberta d’aquesta llibreria infantil en línia i ambulant               

que neix de la necessitat d’una família de fer una criança multilingüe als Països Baixos. Al seu Facebook hi                   

trobareu contes en molts idiomes. 

 @serendipityliteraturainfantil 

 



MÉS CONTES... 

1. : Els autors d’Agus i els monstres, l’escriptor Jaume Copons i la il·lustradora Liliana Fortuny                 
han presentat aquesta setmana una nova aventura del Agus, Junts a casa! En aquest llibre Agus i                 
els seus amics lluiten contra la pandemia. Podeu descarregar-la gratuïtament en format digital en              
català, castellà i anglès a través del seu web: agusandmonsters.com 

 

 

 

 

 

2. Contes per a nens i nenes confinats : Especial contes per als nens i nenes que s’han hagut de quedar                    

a casa confinats pel Coronavirus. Audiocontes de pocs minuts en català. 

https://www.ivoox.com/podcast-contes-per-a-nenes-i-nens-confinats_sq_f1870186_1.html 

 

3. : Keke Shuga, Enric Hugas, contacontes entusiasta, rialler i molt imaginatiu ens            

ha regalat aquest audioconte que he fet durant aquest confinament forçat per que us el fem arribar a casa                   

vostra. És el Bruixot de l’ungla llarga. Us deixem l’enllaç:  

https://drive.google.com/file/d/19owRpdvPayDn7KGV-kpeBJYuAWPQ-0QS/view 
  

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS: 

1. Code.org és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu l’alfabetització digital, fent                

arribar a tothom els coneixements per poder programar. Al web hi trobareu un espai per a docents, per a                   

famílies i per a infants i joves, amb recursos i activitats en línia. A partir de 4 anys fins a adults. 

https://code.org/ 

2. El Liceu a casa ofereix un ampli contingut audiovisual de forma gratuïta a través de youtube i                 

de la plataforma MyOperaPlayer. Hi trobareu pels més petits les òperes del Petit Liceu : La petita Flauta                  

Màgica, La Ventafocs, Els Músics de Bremen, el Barber de Sevilla o Somiant el carnaval dels                

animals. 

https://www.liceubarcelona.cat/ca/elliceuacasa 

3. Edu365.cat és una pàgina web molt completa amb idees i recursos per fer amb criatures               

creada Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Hi ha jocs, manualitats, contes, exercicis, i               

molta informació i recursos de totes les temàtiques i tots els nivells escolars. 

http://edu365.cat/ 

#SalouCultura #JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa  

https://www.ivoox.com/podcast-contes-per-a-nenes-i-nens-confinats_sq_f1870186_1.html
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