____SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS RIBERA D’EBRE__
Llibres interactius:
Per St. Jordi xalem amb els llibres!

Collecció Contes Creatius, ed. Parramón, en sis
llengües diferents. Ofereix la possibilitat de mirar-lo amb
el mòbil o la tauleta, a través d’una app gratuïta:
-Um llop badabadoc

Llibres que ens parlen de llibres, de natura,
de poesia,…llibres especials:

-M’han donat carbasses!
-Sabates, sabatetes i sabatots!

-Per a què serveix un llibre? , ed. Birabiro

Llibres d’emocions

-El llibre sense dibuixos, ed. Estrella Polar
-Me llamo libro y te voy a contar mi historia, ed.
Comanegra

i sentiments per a compartir en família:
-Emocionari

-El cavaller impetuós.
Ed. Joventut
http://www.editorialjuventud.es/4255.html

- Collecció "Rodolins, rodolins" de Pere Martí
Bertran, editorial Barcanova. (Per als més petits)
-Olor de maduixa. Poemes de Joana Raspall.
Pagès editors.

-Bestiolari de Joana Raspall. Ed. Nandibú

•

Diccionari d’emocions
En diferents llengües, ed. Palabras Aladas
Un tast a: http://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/emocionari_muestra.pdf

-Com està el clima!

-Al cel cabretes…Meteorologia i poesia de Lola
Casas, Alfred. R. Picó, il. M. Galí. Editorial Barcanova
-Ocellets, ocells, ocellots de Lola Casas. Editorial
El Cep i la Nansa. (Poesia i natura)
de Jaume Soler i Mercè Conangla. Ed. Parramón

Fundació Àmbit. Ecologia Emocional
http://www.fundacioambit.org/

-Tú acabes els poemes de Lola Casas. Ed. Edebé

-Respira, Inês Castel-Branco , editorial Fragmenta

Apps i recursos digitals de poesia:
-Poesi@.com
-Un món de poesia de Joana Raspall
http://www.unmondepoesia.cat/
-L’univers poètic de Miquel Martí i Pol
http://www.miquelmartiipol.cat/app/

Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=ap90c-Cb80k
-T’estimo (quasi sempre), Anna Llenas. Ed. Estrella Polar
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NOVETATS A LA BIBLIOTECA:

ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS
Per a totes les edats

-Pastís per a enemics, de Derk Mouson,
editorial Joventut

RECOMANACIONS DEL BIBLIOCABÀS,

EL CABÀS VIATGER DE LA RIBERA
-Quan el meu pare era un arbust, ed. Cruïlla (I3)
Escrit per Joke van Leeuwen per parlar de la guerra i els refugiats.

-Una mare per a Owen. Ed. RBA, Serres
de Marion Dane Bauer, il. John Butler (ÀLBUM ILLUSTRAT)

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/dalbums-il%c2%b7lustrats/una-mare-per-a-ow

Història explicada en anglès:
https://www.youtube.com/watch?v=b_I9NgXKtC8

-La noche estrellada
-La nit estelada

LECTURES PER A CICLE SUPERIOR:

-Col. “L’ AGUS i els monstres”, editorial Combel.
-Sis contes revoltats Roca ,M. Carme. Editorial Jollibre.

de Jimmy Liao,
a partir de l’obra de Van Gogh
Editorial Barbara Fiore
https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/la_noche_estrellada

+ 8 anys

-La Mariona Perquès, de Pere Martí Bertran, ed. Lynx.
-L’avi ocellaire, de Pere Martí Bertran, ed. Lynx.
-Abril és nom de primavera, de Núria Prades. Ed. Animallibres.
-Xènia, tens un Whatsapp. Pasqual Escrivà ,Gemma.
Editorial Barcanova.

LLIBRES RIBERENCS-EBRENCS:
Bon SANT JORDI !!

-El xiquet i el poble perdut de Martí Bertran,
edicions del Serbal i Fundació el Solà de la Fatarella.

Cicle Superior / ESO
Illustrador: Joan Miró Oró, artista-artesà de la Serra d’Almos.
Un tast a:
http://www.fundacioelsola.org/2017/01/02/el-xiquet-i-el-poble-perdut/

Una història sobre la guerra civil amb ulls de nen.

-Moixons de la Reserva Natural
de Sebes a Flix. (Guia illustrada per als petits)
Editat pel Grup de Natura Freixe i Pas de Pardal.

dibuixos.cat

Consulteu les activitats de les biblioteques properes!

I els llibres o revistes digitals que podeu consultar des de:
Butlletí eBiblio.cat: http://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
COMPARTEIX LECTURES A:
-QUÈ LLEGEIXES? http://www.quellegeixes.cat/
-AU, LLEGIM!
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm
Mireu les nostres recomanacions i participeu:

-Collecció “A l’escola Terres de l’Ebre”,
Grup la Deriva. Contes i projecte a:
https://www.grupladeriva.com/

-Llibres de Cinta Arasa:
.Missió Trobairitz!, ed. Animallibres
.Les fades són calbes, ed. Santillana
.El món dalt d’una sabata, ed. Barcanova
.Col. Llegir és viure, Ed. Cadí

BLOG DE LA BIBLIOTECA:
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i també hi
podeu deixar els vostres comentaris. Us hi esperem !!!
I l’enllaç al NOSTRE CATÀLEG Epergam EN XARXA:

www.xtec.cat/epergam
Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre:
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre
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