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Aquest Nadal 

pots gaudir d’una estona de relax 

entre llibres i altres propostes 

a la biblioteca o al teu racó de lectura, 

llegint poesia en família, 

escoltant música, 

compartint un llibre divertit, 

o una història tendra. 

Tria el teu conte o la teva lectura preferida  

                      
-Contes per ser feliç 
Jordi Llavina i Gaspar Hernàndez. 
Ed. Estrella Polar 

                            
-La veritable història del caganer 

Editorial Cruïlla 
Blog il�lustrador: 
http://inaraja.blogspot.com.es/ 
Blog escriptor: http://sierraifabra.com/ 

-Quina nit de reis!  de Marta Balaguer 
Editorial Cruïlla 

                
-L’estel de Nadal 
de Montse Ginesta, il. SUBI 
Editorial Barcanova 
Col. Petit Univers 
-El concert de Nadal 
-El trineu 
-Ja som a l’hivern 
-El gegant del pi 
... 

                  
-Cartes d’amor de 0 a 10 
de Susie Morgenstern 
Editorial Nandibú 
(A partir de 9 anys) 

 
 

• Cinema i literatura: 

      
-La teranyina de la Carlota 
de E. B. White 

               Reedició en català : Viena Edicions, 2016. 
              (Lectura a partir de 8 anys) 
Adaptació cinematogràfica per a tots els públics 2006. 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=UAlS2PLVcNA 

 

• Poemes de Nadal a l’edu365: 
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/menu_nad.htm 
 

• Cançons de Nadal tipus karaoke: 

- “Quan somrius, és Nadal al meu cor” 
          https://www.youtube.com/watch?v=tvTi8D5paMA&feature=related 

 

- “M’agrada el Nadal” de Damarís Gelabert 
https://www.youtube.com/watch?v=9eHgC_YFyWg 

 
• BOB DYLAN Premi Nobel de Literatura, 2016 

             Una de les seves millors cançons: 

“Blowin’in the wind”(“La respuesta està en el viento”) 
https://www.youtube.com/watch?v=qY5J60No7KY 
 “La resposta està en el vent” 
https://www.youtube.com/watch?v=cHnzee164JM 
Lletra en català per Gerard Quintana i Jordi Batiste. 
 

• 20 llibres que tot nen hauria de llegir abans dels 13 
anys:  http://lavozdelmuro.net/20-libros-para-que-los-ninos-se-
enamoren-de-la-lectura-antes-de-los-13-anos-1/ 
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      ÀLBUMS IL·LUSTRATS 
  

     
-Un cabdell de fil màgic 
Onada edicions (llibre ebrenc) 
Vídeo de la presentació del conte: 
https://www.youtube.com/watch?v=pLkdBiDoLms 

 

 
-Els fantasmes no truquen a la porta 
d’Eulàlia Canal i Rocío Bonilla (il.) 
ed. Animallibres 
 

 
-De quin color és un petó? 
d’Eulàlia Canal i Rocío Bonilla (il.) 
editorial Animallibres 
 

i altres novetats que trobareu a la 

Biblioteca Comarcal. 
 

CONTES EBRENCS 
  Col·lecció de contes sobre cultura i 
tradicions “A l’escola Terres de l’Ebre” 
Grup la Deriva, Onada edicions, 2016                    

             
     Proposta didàctica: http://www.grupladeriva.com/ 

.Efemèrides literàries 2016-17  
Commemoracions d’autors com: 

-Pilarín Bayès: http://pilarin.cat/ 
-Enric Larreula : http://www.escriptors.cat/autors/larreulae/ 
-Roald Dahl: https://www.roalddahl.com/ 
-Artur Bladé : http://arturblade.gencat.cat/index.html 
-Ramon Llull : http://ramonllullsetcents.com/?page_id=455 
-Pere Quart (Joan Oliver):   
  https://sites.google.com/a/xtec.cat/joan-oliver/ 
-Lola Anglada: 

http://www.escriptors.cat/autors/angladal/pagina.php?id_sec=255 
-Lauren Child: http://www.milkmonitor.com/ 
-Gloria Fuertes : http://www.gloriafuertes.org/ 
 

       (Podeu consultar les seves obres a les biblioteques o per internet) 
 

Any 2017- Cent  anys  del  TBO 

           
             http://tbo1917.blogspot.com.es/ 

         
 

                      COMPARTEIX LECTURES A: 

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

 

                     Bones festes !    

                          
          Estem en XARXA: 
Mireu les nostres recomanacions i participeu: 
BLOG DE LA BIBLIOTECA: 

 http://blocs.xtec.cat/... 
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i  també hi 
podeu deixar els vostres comentaris.  
Us hi esperem !!! 
Enllaç al NOSTRE CATÀLEG Epergam de la Biblioteca 
que permet cercar llibres per títol, autor, matèria,... 
des de casa o des de qualsevol punt podeu consultar les 
novetats de la nostra biblioteca: 

                                                                                      

                                                                          
Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre: 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 


