GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / MAIG 04
CONTACONTES:

1.

Contes a un pam del nas : és una iniciativa del Joan Sàbat, mestre de l’institut Alt Penedès, que
ha decidit penjar contes explicats de viva veu, sense cap escenografia i únicament acompanyats per una
música de fons i reivindicar així la literatura oral.
https://www.youtube.com/channel/UCNvvgSN-W6_He6ouQqAK7sg/videos

2.

: Contes infantils per a tota la família explicats per la narradora Erica González.
Podeu trobar els seus contes al seu canal de YouTube que fou inaugurat el 20 de març, coincidint amb el dia
Mundial de la Narració Oral. https://www.youtube.com/channel/UCBfxlA9DGMWBIg8qEotHdjA/featured

3.

: La Lluna verda: és un projecte familiar nascut en ple confinament que pretén estimular la
imaginació dels infants. Cada setmana pengen un conte fent servir el so en 3 dimensions i il·lustracions
pròpies. Els podeu conèixer a www.lallunaverda.com i a YouTube.
ttps://www.youtube.com/channel/UCaZxGd02MEk4VHpDrPzlXIA

4.

: La llibreria situada al Poblenou de Barcelona ofereix cada divendres a les 16.30h en
directe per Instagram i Facebook el conte de Rodari, on el seu llibreter Xavier Vidal explica un o dos
contes de Gianni Rodari. També els podeu trobar tots al seu canal de YouTube. @nollegiu
https://www.youtube.com/channel/UCx73rcSMgQX-AcvdOOUrtvg/videos

5.

: Petites històries, grans dones : Nou museus ofereixen una col·lecció de
vídeo-contes infantils entorn a la vida i l’obra de nou dones rellevants de la ciència, les
arts i els oficis. Podreu escoltar les seves històries al canal de Youtube, cada dia a les 12h
entre el 23 i el 31 de maig.
https://www.youtube.com/channel/UCnwY6qGs0zCapHL0pmVJCnA/featured

6.

: És una organització social de Veneçuela que promou la lectura, la literatura infantil, la narració
oral i creativa i el vincle social. Cada diumenge expliquen un conte en directe per Instagram a les 17.30h
(hora d’aquí). @ranaencantada

MÉS CONTES...
1.

: és una organització que promou l’educació inclusiva tenint en compte que el 90% de
la informació transmesa al cervell és visual, per això ofereixen contes i aplicacions interactives per prelectors
o amb criatures amb necessitats específiques d'aprenentatge. A la seva pàgina web hi trobareu contes per
descarregar gratuïtament.
https://aprendicesvisuales.com/p/cuentos_aprendicesvisuales/

2.

: AZ l’editorial argentina amb més de 40 anys de trajectòria, ofereix una biblioteca digital
oberta amb llibres il·lustrats per lectors de 1 a 8 anys per llegir online o per descarregar.
http://diaadiaconvos.az.com.ar/

3.

Ja que la desena edició del FLIC Festival de Literatura i Arts Infantil i Juvenil no es va poder
celebrar al mes de març com estava previst, l’organització ofereix un grapat d’activitats online. Cada dia
expliquen un conte! Us recomanem, la narració de contes per als lectors i les lectores més menuts.
http://flicfestival.com/es/contes-de-tots-colors/

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:

1.

Ciència animada és una proposta de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu crear
una biblioteca de recursos audiovisuals de caràcter científic. Està organitzat en capítols en els quals s’explica
conceptes científics per a nenes i nens d’una manera visual i molt amena.
http://www.ub.edu/laubdivulga/cienciaanimada/index.html

2.

és una plataforma gratuïta que permet la creació de qüestionaris d'avaluació
(disponible en App o versió web.) És una eina amb la que el/la mestre crea concursos i on els/les alumnes
són els/les concursants, amb l'objectiu d'aprendre o reforçar l'aprenentatge.

3.

Ja està tot a punt pel Litterarum que aquesta vegada es reinventa com a
#LitterarumDigital 2020. Entre els dies 28 i 31 de maig podreu gaudir dels espectacles en directe sense sortir
de casa. https://www.litterarum.cat/public

#SalouCultura #JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

