GUIA DE RECURSOS ONLINE
INFANTILS / MAIG 01
CONTACONTES:

1.

: A ritme de contes és el projecte personal de la Santitos, mestra, enamorada de la LIJ,
compromesa i cercadora de somriures infinits. Podeu trobar-la al seu Instagram.
@a_ritme_de_contes

2.

: El consorci de Biblioteques de Barcelona ha creat un nou perfil d’Instagram on s’expliquen molts
contes, són els contes en directe de dilluns a divendres a les 11h, a les 12h i a les 17h i els Contes per
anar a dormir cada dimecres a les 20.30h. @bibliotequesbcn_acasa

3.

: Al llarg dels seus 95 anys d’història l’editorial ha publicat una gran varietat de llibres, on
destaquem les primeres traduccions en català i castellà dels grans clàssics de la LIJ universal (com ara Peter
Pan i Wendy o Alícia en Terra de Meravelles) i Les Aventures de Tintín i els llibres d’Enid Blyton.
Els dimecres i dissabtes a les 18h comparteix una narració al seu Instagram. @edJuventud

4.

Gracia Iglesias : l’escriptora infantil i narradora explica contes en directe des del seu canal
d’Instagram cada dia a les 17.30h @graciaiglesias

5.

Llibreria Llibres Chus : és una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil
d’Alacant. La seva proposta són els #cuentosporteléfono que podeu escoltar de dilluns a divendres a les 12h
al seu Instagram i Facebook. @llibreschus

6.

: és una editorial especialitzada en literatura infantil i juvenil i materials educatius amb
una forta presència a llatinoamèrica. Ofereix un ampli ventall d’activitats a través del seus canals. Us
recomanem que visiteu el seu Instagram on del dia 4 al 8 de maig els autors de la antologia “Cuarenta
cuentos a todo vapor” posen veu als seus contes cada dia a les 17h, en les sessions #CuentosATodoVapor i el
seu web on podreu descarregar la revista ‘¡Al abordage!’.
@LiteraturaSM

https://www.grupo-sm.com/es/

MÉS CONTES...
1.

: Us recomanem que visiteu la pàgina web de l’editorial, en l’apartat Activitats per no avorrir-se
a casa. Secció infantil o
 n hi trobareu el llibre Coronavirus. Un llibre per a nens i nenes, i moltes altres coses
com làmines per pintar, reptes per aconseguir, diaris per omplir, etc.
https://www.grup62.cat/seleccio-editorial

2.

Des de Locutors Catalans ens regalen cada dia un dels contes antivirals. Segurament heu escoltat les
seves veus a la TV, ràdio, al metro, megafonies d'esdeveniments, etc. Hi trobareu audiocontes en català,
castellà, gallec i anglès.
https://soundcloud.com/locutors-catalans

3.

: Libros del Zorro Rojo, comparteix algunes activitats del llibre Manos en la tierra, de
Kirsten Bradley, relacionades amb com fer un modest hort o jardí dins de casa.
Podeu descarregar el PDF al següent enllaç: http://bit.ly/3b0IkgK

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS:

1.

#AdoptaUnMaestro recursos educatius d’infantil, primària i secundària que trobareu a la seva
pàgina de Facebook i d’Instagram.

2.

APP està dissenyada per doctors experts en didàctica matemàtica i pedagogia per millorar
l'aprenentatge i la motivació dels nens i nenes de primària amb edats de 5 a 10 anys. És gratuïta durant el
confinament.

3.

Cel Obert Planetari i Ciència Mòbil cada dimarts i cada dijous pengen un vídeo amb
experiments per fer-los a casa i per entendre millor tot allò que ens envolta! Us hi atreviu?
@CelObertPlanetari

#SalouCultura #JoEmQuedoACasa #BibliotequesACasa #CulturaACasa

