GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / ABRIL 01
CONTECONTES:

1.

: Són un grup de contacontes que expliquen contes a tort i a dret per a
petits i grans. Són els autors de la col·lecció dels Contes Desexplicats.

Podeu trobar cada dia un conte nou #ContesConfinats!

2.

: La llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil, ubicada a la
ciutat de Lleida ofereix cada dia els seus ☎Contacontes per telèfon

3.

Vadecuentos: Des el dia 16 de març ofereixen un contacontes en directe tots els dies a les
11h. Són els Cuentos de andar por casa @vadecuentos

4.

: És una editorial especializada en àlbum il·lustrat fundada a Pontevedra el 1998,
coincidint amb Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. En el seu canal de televisió digital hi trobareu
moltes seccions, us recomanem que gaudiu de Cuentos Contados: www.kalandraka.tv

5.

: L’editorial infantil Combel Editorial ha creat un canal perquè nens i nenes
visquin moment de bona literatura de mà dels propis autors i autores. A la seva web hi
trobareu també activitats digitals pels més petits de la casa de 1 a 2 anys i de 3 a 5 anys. I no
podeu oblidar de seguir les històries de la sèrie L’Agus i els monstres tancats i els monstres
tancats a casa, a través dels seus canals.

6.

: Cada setmana la narradora i contacontes explica un conte en versió
catalana i castellana al seu canal de Youtube.

MÉS CONTES...

1.

: És una llibreria cooperativa especialitzada en literatura infantil i juvenil, que trobareu
al vell mig de l’eixample de Barcelona. En aquests dies de #JoEmQuedoACasa comparteixen cada al
seu canal de Telegram un arxiu sonor amb una història breu per a infants d’entre 3 i 11 anys.

2.

L’editorial barcelonina fundada el 1993. Segons els seu canal de Twitter Alba Editorial ens
anima a quedar-nos a casa i continuar llegint i regala quatre llibres (en versió E-BOOKS) per als més
petits. Fins el 13 d’abril!!! @albaeditorial

3.
Urbano Lorenzo Seva és professor de Ciències de l’Educació i de Psicologia de la Universitat Rovira i
Virgili. A la seva web hi trobareu un llibre format per onze relats que tenen com a context les matemàtiques. Està
adreçat als estudiants de 6è de primària i l’ESO. https://contesmatematics.webnode.es

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:
1. A la web de www.contes.cat hi ha trobareu de tot: contes, endevinalles, embarbussaments, dibuixos, teatre,
titelles,.... de TOT (fins hi tot en anglès)! per fer aquesta estada a casa molt més entretinguda. La recomanem
per famílies amb criatures fins a 6-7 anys.
2.

és un videojoc de exploració, recerca de tresors, de supervivència,
de crear comunitat i, a més, ha estat un dels primers videojocs que ha entrat a l'aula. Fins el
30 de juny, el joc permet descarregar-se gratuïtament contingut educacional, per exemple
visitar un ull humà, saber com viuen les abelles o participar en jocs de lògica.
https://www.minecraft.net/es-es/

3.

Animac és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organitzada i produïda
per l'Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya que porta des del 1996 celebrant-se i esdevingut un
dels esdeveniments audiovisuals més prestigiosos a nivell internacional. Aquest any Animac us porta el
cinema a casa: Petit Animac a Casa és una selecció de pel·lícules infantils online, amb propostes per a 3
franges d'edat, per a que gaudiu amb tota la família! http://www.animac.cat/petit-animac-a-casa-1

#JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

