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     “Omplim el Nadal 
         de contes 
    i bocins de felicitat 
       per compartir. 
      Moments màgics  
  que no deixem escapar” 
 
                    - .- . - 

  Els contes tenen la màgia de les paraules, 
dels sentiments, dels viatges fantàstics i de les 
vivències inoblidables. A més, els contes no són 
només pels nens i nenes. Segur que trobareu 
contes que agraden a tots! 

                    - .- . - 

Us recomanem una col�lecció divertida i que canvia 
els nostres contes tradicionals : 

-Contes desexplicats de l’editorial Baula       
A Contes Desexplicats trobareu personatges i relats 
clàssics capgirats com un mitjó. Amb arguments plens de 
sorpreses i molt d’humor que faran volar la imaginació 
dels primers lectors.  

Autors : Vivim del cuentu (Grup de contacontes) 

http://www.vivimdelcuentu.org/?lang=ca 

        

http://baula.com/literatura-infantil-i-

juvenil/primers-lectors/contes-desexplicats/ 

 

          NOVETATS A LA BIBLIOTECA: 

 

      ELS AUTORS RIBERENCS 
Aquest curs continuem el viatge per  
la literatura infantil riberenca  
de la mà d’aquestes autores properes 
i les seves darreres publicacions: 

 
---LES NOSTRES ESCRIPTORES DE CONTES---- 
 
  ---Remei Franch a Edicions del Pirata, lectures a partir 
de 8 anys: 

♦Els contes de la Marta i l’Arnau, 2006 
♦El diable vermell, 2011 
 

             http://www.edicionsdelpirata.cat/ 

           
 
  ---Laura Mur, contes a partir de 8 anys: 

    
    ♦Lola, la fada de l’escola a Edicons del Pirata, 2012 
    ♦Lo llop i la rabosa. Ajuntament d’Ascó, 2015 
 
---Sílvia Veà, conte infantil: 
 
   ♦La pansa Esperança. Ajuntament de Vinebre, 2014 
 
---Maria Tarragó, petits contes il�lustrats: 
 
  ♦La iaia, 2014 
  ♦Bocins de felicitat. SD edicions, 2012 
 
Continuarem aquest camí en el proper butlletí. 
Ens podeu seguir al blog. 
Més informació d’autors ebrencs a: 

.http://www.beaba.info 

.Llibresebrencs.org 

.Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC)    
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--LES NOSTRES RECOMANACIONS-- 
 

♦CONTES DE NADAL I D’HIVERN, 
 exposats a la Biblioteca de l’escola i d’arreu.       

♦Els fantàstics llibres voladors                   
del Sr. Morris Lessmore  
Llibre i vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZnI806YCoM 

Un tast del llibre a: 
http://andana.net/llibre/els-fantastics-llibres-voladors-del-sr-morris-
lessmore/#prettyPhoto[product-gallery]/0/ 

 
♦LES AVENTURES DE TINTÍN 
Un reporter especial creat per Hergé que viatge per tot el 
món, fins i tot a la lluna. 
A la biblioteca tenim tota la col�lecció dels seus còmics. 
Trobareu jocs a la web del club super3: 
 
http://www.super3.cat/psuper3/sp3Item.jsp?idint=164&ite
m=programa&seccio=serie 

 
I a la web oficial : http://tintin.cat 
 
♦ANY ALÍCIA 
150è aniversari de la publicació de l’obra mestra de Lewis 
Carrol, Alícia al país de les meravelles. 
 
Trobareu diferents versions de l’obra, com: 
 

 
        Editorial Baula 

♦ANY DAHL, escriptor de contes fantàstics com: 
-Charlie i la fàbrica de xocolata 
-Les bruixes 

 -James i el préssec gegant 
-El fantàstic senyor Guillot 
-Matilda 
... 

“Sobre Dahl”, pàgina de Lola Casas dedicada a l’autor: 
 http://www.lolacasas.com/wordpress/?page_id=23 
 

              
 

          La Biblioteca Pública també ens ofereixen    
       diverses activitats per gaudir de la lectura. 

                      COMPARTEIX LECTURES A: 
-QUÈ LLEGEIXES?  http://www.quellegeixes.cat/ 
-AU, LLEGIM! http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm 

 
 
       

  
 
 

Mireu el nostre blog i compartim comentaris: 
http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolaasco/ 

 

Hi trobareu l’enllaç al  
NOSTRE CATÀLEG Epergam EN XARXA,  
des de casa o des de qualsevol punt podeu 
consultar els títols o autors de la nostra biblioteca: 
  

                                                             
               
 

   Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre: 
 

       http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 


