GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / MAIG 03
CONTACONTES:
1.

: és l'alter ego de l’escriptora mallorquina Caterina Valriu Llinàs que va per tots els racons
de les illes Balears amb una maleta plena d’històries. Ens ofereix "Contes de na Catalina
Contacontes".
https://www.youtube.com/channel/UCxFWFyolP4ba6Yt9-WVU0Ew

2.

: Llorenç Giménez, conegut com a Llorenç el contacontes, va ser un contacontes valencià
que va contribuir a popularitzar la figura del rondallaire i la recuperació del patrimoni oral del país. Trobareu
una selecció de les seves narracions al mitjà À punt Mèdia i dins la secció infantil La Colla.
https://apuntmedia.es/va/la-colla/infantil/els-contes-de-llorenc-gimenez

3.

Contes des de l’espai : us portem uns contacontes que venen des de molt lluny, des de l’espai!.
En aquest web hi trobareu astronautes a l’estació espacial llegint contes i també fent experiments de ciència.
Per practicar l’anglès. https://storytimefromspace.com/

4.

: és una editorial fundada l’any 2012 especialitzada en llibres vintage i de gats. No us podeu
perdre els seus #Latacuentos en directe al Instagram a les 19.15h @latadesal

5.

: és un moviment a Instagram, os es poden veure contes en directe i en diferit
fins a 24h després de la seva emissió. Només cal entrar als perfils de les narradores.
Elles són: @trastadasdemama (11h), @hadamapy (12h), @mamaorienta (18h), @cuentosenlanube
(18.30h), @leoveo (19h). També @gatunaespacio penja activitats complementàries.

6.

: Us agraden els animals? I els contes? Doncs al canal de Youtube del zoo de Bcn hi
trobareu una pila de contes d’animals, són els Contacontes del Zoo de Barcelona.
https://www.youtube.com/user/ZooBarcelona

MÉS CONTES...
1.

: és un espai on es recopilen #conficontes, contes explicats per avis i àvies per als seus nets i
netes cada dia pel mòbil. El projecte s'inspira en el llibre “Contes per telèfon” de Gianni Rodari. Podeu
escoltar els audiocontes al canal d'Instagram de Club del Buuk. @clubdelbuuk

2.

: editorial infantil especialitzada en llibres il·lustrats per inspirar creativitat i imaginació als
infants. Ofereix material descarregable per fer activitats creatives a casa inspirades en els seus llibres.
Consulteu el seu facebook

3.

“El nou virus de la valentia”, un conte escrit i il·lustrat per Cristina Gutiérrez Lestón, per
ajudar a superar les pors dels infants a sortir al carrer i publicat per La Granja, una granja escola creada l'any
1984 a Santa Maria de Palautordera.
Descarregar-te’l en pdf: https://barcelona.lagranja.top/…/el-nou-virus-de-la-valent…/

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:
1.

ofereix accés als seus continguts de manera gratuïta fins al 31 de
maig, per tal de facilitar i fer més agradable l'aprenentatge a casa.
https://didactalia.net/ca/comunitat/materialeducativo

2. L’editorial Edelvives permet l’accés gratuït a la plataforma pel foment de la lectura Ta-tum fins el mes de
julio. https://ta-tum.com/#welcome

3.

La Federació Catalana de l’Esplai ofereix un ventall d’activitats per fer a casa. Us
recomanem l’escape room familiar: “L’estiu perdut de la Bolboreta” on hem d’ajudar a la Bolboreta a
retrobar el seu estiu perdut! Endinsa’t en aquesta aventura plena d’enginy i enigmes divertits. Activitat
recomanada per fer en família. https://projectes.fundesplai.org/escape/

#SalouCultura #JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

