ZER RIBERA D’EBRE NORD
_____________________________________________________________

ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS
A la Biblioteca trobareu una selecció
de contes d’hivern i de Nadal
que us podeu emportar en préstec.

----------DELS NOSTRES ILLUSTRADORS----------

---Carles Arbat (illustrador gironí) a l’editorial Baula:
♦Vet aquí una nit de reis
♦Lletraferit
♦El rei del cul vermell
http://carlesarbat.wordpress.com/autor/
Illustració d'Anna Silivonchik

Recordeu que per Nadal
"Un llibre compartit és un bon regal "
- .- . -

Domini màgic

(Joan Vinyoli)

Despunten crits de fulles en els arbres,
esquinça un vol de grius el capaltard
i la muntanya, amb blau recolliment
crepuscular, porta a la falda humil
un davantal de blats encara tendres.
M'allunyo dels embruixos del ponent,
esvento les recances i les cendres
i de l'antiga troca tallo el fil.
Pasturen per la nit roques i cabres,
el riu encès es precipita al mar,
l'espai vermell s'omple de llamps com
sabres;
domini màgic, regne sublunar.

---Ignasi Blanch (illustrador ebrenc)
http://www.ignasiblanch.cat/
Book trailer del llibre a:
https://www.youtube.com/watch?v=32Ly9L5r0TQ

---ÀLBUMS ILLUSTRATS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA-♦El meu pare va ser rei de l’editorial Baula

♦Avis de l’editorial Kalandraka
http://lletra.uoc.edu/m/ca/autor/joan-vinyoli

Centenari del naixement d’aquest poeta català.
http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions

Guia “Llibres recomanats”, desembre 2014. Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre

-----------CLÀSSICS REEDITATS--------♦La talpeta que volia saber qui li havia fet
allò en el cap, editorial Kalandraka

♦Allà on viuen els monstres de Maurice
Sendak, editorial Kalandraka
Un àlbum Iillustrat clàssic reeditat i portat al cinema que ens parla d’un
nen entremaliat que a la seva habitació emprèn un viatge cap on viuen
uns monstres molt humans.

ANY MAFALDA

Vídeo a: http://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/avui_fa/mafalda

El seu autor, argentí, Quino, crea aquest personatge
d’historieta, una nena de 6 anys, que sovint incomoda
als seus pares amb preguntes, defensant la llibertat i
els drets dels infants, a més, odia la sopa i no suporta
les injustícies, les guerres, la violència o el racisme.
Web oficial de Mafalda: http://www.quino.com.ar/mafalda/

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

♦Sopa de carbassa
Editorial Joventut

Il·lustració de María Arencibia

Mireu les nostres recomanacions i participeu:
BLOG DE LA BIBLIOTECA:

http://blocs.xtec.cat/ceipelverger

♦ La zebra Camilla

editorial Kalandraka

On trobareu un recull d’activitats, fotografies i també hi
podeu deixar els vostres comentaris. Us hi esperem !!!
I EL NOSTRE CATÀLEG Epergam EN XARXA,
des de casa o des de qualsevol punt:
www.xtec.cat/epergam

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