Butlletí Biblioteca Escolar, abril 2020

Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre
_____________________________________________________________________________
A l’abril o a l’estiu
el St. Jordi
sempre és viu !!

Des del Seminari de Biblioteques Escolars de la
Ribera d’Ebre us proposem també consultar les
llibreries properes que teniu obertes:

https://llibreriesobertes.cat/
A més de donar suport al personal sanitari, us
proposem realitzar accions solidàries des de casa,
com ara:
https://rosessolidaries.cat/

Recursos sobre el coronavirus per als infants:

Contes:
https://genius.diba.cat/coronavirus

Propostes:

https://beteve.cat/cultura/sant-jordi-2020-casa-confinament/

La lectura pot ressonar des dels balcons i
finestres de totes les llars:
El Gremi de Llibreters ha engegat la campanya
“Llibres a l’aire” (#llibresalaire) i proposa que tothom
surti a les finestres, balcons, terrats o patis a llegir
en veu alta.

RECOMANEM:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/coronavirusactivitats-infants

REPTE “DONA LA NOTA,
ENCARA HI SOM A TEMPS”

Cançó:
https://youtu.be/z5csyfS5B_o

Propostes i reptes de consciència sobre la
protecció del planeta:
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
CONCERT EN FAMÍLIA PER A FAMÍLIES
DE DÀMARIS GELABERT
https://www.youtube.com/watch?v=m8IUrWex0Ts

CAU DE PESSIGOLLES

Canal de youtube explicant i interpretant
àlbums il·lustrats. Enllaç al vídeo presentació:
https://youtu.be/pouCzch9Dcw
i al primer àlbum: https://youtu.be/vh2GuLABasM
CINEMA, VIATGES I VISITES VIRTUALS:
-petit cinema-

Editorial Oxford
Tema: solidaritat, mediambient, animals,...
Edat: De 6 a 11 anys
Escrit per M. Carme Roca
Il·lustrat per Ignasi Blanch (il. ebrenc)

https://www.puckcinema.com/es/peliculas/

Amb quadern de desenvolupament lector en línia.

http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/castell-demiravet

-museushttp://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/
-castell de Miravet-google maps
Sapiens interactiu castell Proposta del Dep. Cultura
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Altres recomanacions en xarxa:

-Dunes. Diari d’un altre estiu

Futbolísimos (castellà)
www.losfutbolisimos.es/aventuras-y-misterios/robertosantiago-te-lee-los-futbolisimos-17/
Contes clàssics en castellà per infantil o CI
www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa-infantil

Contes per a primària:
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html

Ed. Babulinka, 2019
de Muriel Villanueva,
il·lustrat per Ferran Orta (ebrenc)
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalodescargas/dunes-diari-dun-altre-estiu/

-Un bosc ple d’amor
(àlbum il·lustrat)

Poemes :
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/poesia/natural/07vent.htm
Els millors poemes de Joana Raspall:
http://joanaraspall.blogspot.com/2016/05/tls-millors-poemes-catalans.html

Revistes digitals :
Cavall Fort : https://cavallfort.cat/
https://cavallfort.cat/el-tatano/ (revista online Tatano)
El Tricicle: Setmanari per a nens i nenes (notícies):
http://www.eltricicle.cat/index.php/ca/
LLIBRES ELECTRÒNICS:

eBiblio Catalunya:
Servei de préstec de llibres electrònics de les
biblioteques públiques.
Ed. Omnium, 2019
de Jordi Cuixart
il·lustrat per Ignasi Blanch (ebrenc)
https://botiga.omnium.cat/categories/313-unbosc-ple-d-amor.html

-Arraïlades. Un conte per salvar les oliveres
monumentals, un dels arbres més antics del
planeta.
Riba Gauxachs, Guillem.
Il·lustrat per 14 artistes.
Ulldecona. Serra Indústria Gràfica

https://genius.diba.cat/ebiblio-entreteniment

CABÀS VIATGER RIBERA, nous llibres:
-Allò que la Caputxeta vermella no va veure
De Mar Ferrero. Ed. Baula, 2018
http://baula.com/allo-que-la-caputxeta-vermella-no-va-veure/

-Migrants d’ Issa Watanabe
Libros del Zorro Rojo, 2019
(àlbum il·lustrat sense paraules, també en castellà)
https://www.youtube.com/watch?v=40mirIknTKA
-El meu cos és meu. Prevenció contra l’abús.
Editorial Joventut, 2018
https://www.editorialjuventud.es/el-meu-cos-es-meu-9788426141293/

___________________________
Estem en XARXA a la web /bloc de la biblioteca del centre.
Amb el CATÀLEG Epergam de la Biblioteca en línia:
Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre:

CONTES DEDICATS A RODARI:
https://genius.diba.cat/rodari
https://genius.diba.cat/rodari

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre
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