____INSTITUT-ESCOLA 3 D’ABRIL DE MÓRA LA NOVA __
Llegim les emocions a l’educació infantil i primària:
Celebrem St. Jordi !

•

Col·lecció emocions. Editorial Salvatella

••La cua del drac (La ràbia)
••Les estrelles de colors (L’alegria)
••Els sacs de sorra ( La tristesa)
••La superheroïna ( La por)
E•
•El núvol gris (La preocupació)
••Pensar les coses (La impulsivitat)
••Quan estic tranquil (La tranquil·litat)
…

… de Mireia CANALS i Sandra AGUILAR.

Editorial Cruïlla
Autor : Gerard Quintana
Primeres pàgines a: http://preview.grupo-sm.com/2779BFB1-4C1F-4E9392FE-6AD701233F2E.html
Vídeo de la presentació del llibre :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5gtt8ojwoT
w

-L’excavaller sant Jordi. Canals, Mercè

•
••El monstruo de colores•
••

Web de l’autora: www.annallenas.com

Editorial Baula

Web illustrador Lluís Farré:
http://llfarre.blogspot.com.es/2011/07/del-darrer-any-baula-lexcavallersant.html

-Booktrailers:

Per parlar de les emocions i com gestionar l’alegria, la
tristesa, la tranquil·litat, la ràbia,...

La història de St. Jordi per als petits :

Videos del conte:

https://www.youtube.com/watch?v=pAoou44KGAc

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SPTa20NNrI

Consulteu les recomanacions de
les Biblioteques Públiques i les
llibreries.

Presentació de la història per l’autora:
https://www.youtube.com/watch?v=rv4R37kPVmo

Guia “Llibres recomanats”, abril 2016. Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre

EFEMÈRIDES LITERÀRIES 2016

LLIBRES RIBERENCS/LIJebrenca

-Els 100 anys del naixement de Roald Dahl.
-Els 100 anys del naixement de Bob Kane, dibuixant
creador de Batman.
-Els 75 anys del naixement de Pilarín Bayés.
-Els 75 anys del naixement d'Enric Larreula.
-Els 75 anys de l'escriptora Ana María Machado.
-Els 50 anys de l'illustrador català Pep Montserrat,
entre d’altres.

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

Així com l'aniversari de les publicacions:
-50 anys: Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribas
-50 anys: La casa sota la sorra de Joaquim Carbó.

-La nana clotxa Conte de l’escola de Riba-roja
https://www.youtube.com/watch?v=YKBejM3d8MQ
Article blog Biblioteca escolar: http://blocs.xtec.cat/elxot/
-Els contes d’Estrella Ramon a edicions El Pirata:
-Rebigotis
-Rata robinata, pèls de tomata

Guia de les Biblioteques Públiques:
http://issuu.com/biblioteca_xavierbenguerel/docs/efemerides_2016/1

►Nova ruta literària "Artur Bladé:
Benissanet, riu i guerra"

Llegim i escoltem poesia: 21 de març Dia M. Poesia
L’itinerari té per objectiu commemorar el vintè aniversari de la mort
de l’escriptor. CCABD :

associacio@arturblade.org
http://www.arturblade.org
Exposició virtual a: http://arturblade.gencat.cat/10.html
i web Espais Escrits.Xarxa de Patrimoni Literari Català:
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=6&module=escriptors&ides=13

NOVETATS A LA BIBLIOTECA:

ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS

-Ocellets, ocells i ocellots. Guia poètica
Lola Casas. Ed. El Cep i la Nansa.
-El meu món de poesia de Joana Raspall
Ed. Cep i la Nansa (amb dvd)
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/escrivanies-infantils/el-meu-mon-de-poesiaamb-dvd/

-Viatge poètic per Catalunya de Roser Capdevila i J. Molas
http://www.angleeditorial.com/tasts/ViatgepoeticperCat.pdf
-Orelles de papallona, ed. Kalandraka
-L’herbari de les fades, ed. Baula
-L’elefant encadenat, ed. Serres
-El diario de la caja de fósforos, ed. Juventud.
...

-El domador de paraules de Miquel Desclot
Presentació:
https://www.youtube.com/watch?v=edHUMnhnCmQ

Recomanacions lectores a LECXIT:
http://www.lectura.cat/recomanacions-de-lectura
amb recursos per potenciar l’hàbit lector a casa com ara:
-Mètode definitiu per tenir fills lectors: Consells i receptes.

Document en línia a:
https://drive.google.com/file/d/0ByHJ9x7aHiYNd1oycHBwNUdMQVE/view?pref=2&pli=1

Programa LECXIT. Fundació Jaume Bofill. Departament d’Ensenyament

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

http://blocs.xtec.cat/eibiblioteca
on podeu consultar el NOSTRE CATÀLEG Epergam
EN XARXA www.xtec.cat/epergam

Font: El blog de L’hora del lector. TV3
http://blogs.ccma.cat/index.php?itemid=39776

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