GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / ABRIL 02
CONTECONTES:
1.

: La televisió de Barcelona ofereix a la seva web D
 ibuixacontes on 20 narradors i narradores
expliquen un conte clàssic i popular mentre 20 il·lustradors i il·lustradores el dibuixen.
beteve.cat/dibuixacontes/

2.

: La llibreria infantil i juvenil del barri barceloní de Gràcia publica en el seu compte de
twitter dues hores del conte cada dia! A les 11h. en castellà i a les 17h. en català.
Podeu trobar-los @CasaAnitaLlibre:  #AlbumCatAles17 #AlbumALas11

3.

: Cuentos en la nube dóna a conèixer la literatura infantil en forma de
vídeocontes que podeu seguir a través de la seva pàgina web i pel seu canal de Youtube.
Podeu trobar-los a www.cuentosenlanube.com

4.

: L’editorial Nanit s’ha fet un lloc en la literatura infantil i juvenil publicant contes adaptats
de cançons de grups musicals de grups tan coneguts com Els Pets, Oques Grasses, Roba Estesa o Els Amics de
les Arts. En el seu canal de Youtube podreu sentir els contes contats pels propis grups musicals. A més,
trobareu moltes activitats en l’apartat de desplegables a la seva web. www.nanit.cat/

5.

: Entitat fundada al 1977 especialitzada en organitzar espectacles i gestionar
activitats culturals, socials, educatives i de lleure proposa el Planeta del contes. Un espai on hi trobareu
contes en català per criatures menors de 5 anys. www.elplanetadelscontes.cat/

6.

: Des de l’any 2000 el programa Una mà de contes del Club Super3 una veu en off explica una
història al mateix temps que s’il·lustra amb tècniques artístiques. Podeu trobar-ho tots els contes a la
web del programa.
www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

MÉS CONTES...
1.

L’editorial Anaya posa en obert cinc títols per llegir online de manera gratuïta per criatures de 3
a 11 anys. #Abrelapuertaalalectura #Leeencasa

2.

: l’editorial en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha publicat el
llibre La Rosa contra el virus, escrit per la psicòloga Mercedes Bermejo i el seu equip. La publicació inclou
recomanacions per a nens i nenes d’entre 4 i 10 anys. Podeu descarregar-vos la versió en català i castellà
entrant a les web de l’editorial i del COPC.
https://www.copc.cat
https://editorialsentir.com

3.

: L’editorial especialitzada en
llibres il·lustrats de no ficció d’adult i infantil han preparat materials educatius que
podeu trobar a la seva web, a l’apartat A casa amb Zahorí. U
 s recomanem els contes
explicats (a casa Nº3 Les nostres autores ens expliquen) i en la lectura en línia (Nº6) o
 n
us podreu descarregar gratuitament el llibre El món és casa meva de Maïa Brami i
Karine Daisay.
https://zahorideideas.com/encasaconzahori-2/

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:

1.

ReadUp és una APP per a mòbil i tauleta que permet millorar les habilitats lectores a través del
joc: comprensió, rapidesa, memòria,etc. Per infants de 6 a 12 anys. Ara es pot descarregar i utilitzar de
manera gratuïta.

2.

: De divendres a diumenge, i amb la complicitat de les companyies que han passat pel seu
escenari, el SAT! Sant Andreu Teatre ofereix espectacles de teatre familiar a través del seu canal de
la plataforma de vídeo online Vimeo.

3.

Minimúsica, a les xarxes socials: El projecte de música moderna per a tota la família proposa
‘playlists’ per acompanyar les activitats… Fins el diumenge, 26 abril 2020.

#JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

