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WEBs, celebracions i recomanacions:

Hivern

(Martí i Pol)

Estimo la quietud dels jardins
i les mans dels manobres.
Estimo la tendresa de la pluja
i el pas insegur dels vells damunt la neu.
Estimo els arbres amb dibuixos de gebre
i la quietud dels capvespres vora l’estufa.
Estimo les nits inacabables
i la gent que s’apressa sortint del cinema.
L’hivern no és trist:
És una mica malenconiós,
d’una malenconia blanca i molt íntima.
L’hivern no és el fred i la neu:
És un oblidar la preponderànica del verd,
un recomençar sempre esperançat.
L’hivern no és els dies de boira:
És una rar flexibilitat de la llum
damunt les coses.
L’hivern és el silenci,
és el poble en silenci,
és el silenci de les cases
i el de les cambres
i el de la gent que mira, rera els vidres,
com la neu unifica els horitzons
i ho torna tot
colpidorament pròxim i assequible.

-70 anys de la publicació del llibre

http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions2013/anypetitprincep

“Només hi veiem bé amb el cor.
Tot el que és essencial és invisible als ulls”

-10 anys de la mort del poeta
Miquel MARTÍ POL
”Tot està per fer i tot és possible”

Il.lustració: Passejant l’hivern

Poema “Collarets de llum” de Martí Pol:
http://blocs.xtec.cat/jasomacinque/files/20
13/10/Collarets-de-llum.pdf
musicat per Rauxa, videoclip:
http://www.youtube.com/watch?v=kS8sA9
W7Jog&feature=youtu.be

http://www.miquelmartiipol.cat/
Vídeo Interpretació del poema “Ara mateix” al Palau Sant Jordi, per
Lluís LLach, Sílvia Pérez Cruz i Pep Guardiola:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5HWceXl86o
Recull del Diari Ara, novembre 2013:
http://www.ara.cat/media/ARA-especial-Miquel-MartiPol_0_1025897650.html

Guia “Llibres recomanats”, desembre 2013. Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre

CONTES de Nadal i Reis:

♦46 poemes i 2 contes

♦Vet aquí una nit de Reis. Ed. Baula, 2012

RASPALL, Joana
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013

ARBAT, Carles (Col. Contes esbojarrats)

Per ser llegit, recitat, explicat... per gaudir de paraules, illustracions, rimes,...
En homenatge a la poetessa, en el seu centenari. A partir de 9 anys.

http://carlesarbat.wordpress.com/2013/05/04/vet-aquiuna-nit-de-reis/
Escenes divertides que captiven als primers lectors.

♦L’ull màgic. Edicions B
Llibre joc en 3D, per a totes les edats, per estimular la vista
imaginació.
♦Molsa
CIRICI, David
Editorial Edebé, 2013
Premi Edebé de Literatura Infantil 2013

♦ La cuca de llum descobreix el Nadal

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_critiques.php?recordID=2178
A partir de 9 anys. Col. Tucà verd

Ed. Barcanova. Col. Sopa de contes
♦ L’arbre de Nadal torna al bosc
DELGADO, Josep-Francesc
http://www.escriptors.cat/autors/delgadojf/obra.php
Ed. Baula, 2012. Col. Ala Delta, sèrie vermella,43
http://baula.com/larbre-de-nadal-torna-al-bosc/

♦ Les tres Reines d’Orient
DURAN, Teresa. Editorial La Galera, 2012

Llibre ideal per narrar en veu alta.
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera/resseny
anova.htm&ean=9788424644680

♦La carta als Reis
GASOL, Anna; BLANCH, Teresa
Ed. Baula, 2012. Col. Contes d’Ara
Amb curiositats al final del llibre. Primers lectors

COMPARTEIX LECTURES A:
-QUÈ LLEGEIXES? http://www.quellegeixes.cat/
-AU, LLEGIM! http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm
Llibres amb CD:
♦CANÇONS D’HIVERN: PER CANTAR EN FAMÍLIA
Editorial Baula, 2012
♦AMUNT I AVALL A RITME DE JAZZ (a partir de 7 anys)
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012
Llibres per compartir i explorar:
♦Menjars tradicionals de tot l’any: el calendari festiu-culinari per a
totes les edats. Editorial Baula, 2012
♦Ens divertim amb la ciència. Editorial Combel, 2012
♦El domador de paraules. Poesies incompletes. Antologia poètica de
Miquel Desclot Ed. La Galera, 2012
♦Paraules per endevinar. Ed. Barcanova, 2012
♦Exploradors emocionals. Editorial Parramón, 2013
http://www.fundacioambit.org/bloc/2013/exploradors-emocionals

Per aquest Nadal
regaleu o compartiu llibres, lectures i força pau i amor !!!

UNA CARTA ALS REIS DIFERENT, des de la xarxa de
Biblioteques Públiques: Carta als Reis @ les Biblioteques
Mireu les nostres recomanacions i participeu a:
BLOC DE LA BIBLIOTECA:
http://blocs.xtec.cat/zerriberadebrenord/
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i també hi
podeu deixar els vostres comentaris. Us hi esperem !!!

http://baula.com/literatura-infantil-i-juvenil/primerslectors/contes-dara/

EL NOSTRE CATÀLEG Epergam EN XARXA,
des de casa o des de qualsevol punt:
www.xtec.cat/epergam

♦Un regal molt especial
ORTEGA, Maria Jesús.
Editorial Barcanova, 2012. Col Sopa de contes

A partir de 7 anys.
Conte amb proposta de manualitats i titelles.
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