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Presentació
Probablement, hem començat la primavera més insòlita de les nostres vides, sí. Però
malgrat el fred que encara fa i el mar d’incertesa en què ens trobem, no us sembla
més lluminosa que mai, vista des de l’interior de les finestres i els balcons? Quan
sortim ens menjarem les flors!
Sabem que la lectura és un refugi per a navegants i aquests dies ho experimentem
més que mai. És des d’aquí, des de la confiança que la biblioteca té amb la lectura
que vol compartir alguns recursos digitals que poden alegrar-vos, enriquir-vos,
evadir-vos i endolcir-vos els dies. Tots ells són recomanacions que estan relacionades
amb llibres del projecte Converses literàries; títols, autors i il·lustradors que coneixen
molt bé els infants de les escoles que hi participen. Els oferim amb el desig que els
petits recordin les històries i us les expliquin, així podreu compartir bones estones
parlant de llibres que s’estimen.
Són idees per ajudar les famílies a compartir moments de lectura amb els seus
infants, però també per inspirar tots els mestres que formen part del projecte i
continuen promovent la lectura des de la distància. Perquè estem convençudes que
la literatura ens cura i ens acompanya sempre i que en moments difícils, ho fa de
forma especial. La seva màgia transporta a altres mons; mons de paraules i imatges
que habiten en històries llunyanes, però també en móns molt rics que es troben ben
endins nostre.
La selecció és per a famílies d’infants de bressol, de cicle infantil, inicial, mitjà, i per
als mestres del projecte. Però per a mestres i famílies de tots els nivells educatius us
recomanem:
* L’article "14 idees per acompanyar la lectura a casa”, publicat a la revista cultural
Catorze, on Anna Juan Cantavella (experta en Literatura infantil i formadora del
projecte Converses literàries) ofereix consells per a les famílies:
"Ara que el temps s’allarga a dintre de casa, compartir
lectures amb els infants pot ser una de les pràctiques
més senzilles i enriquidores".
* Curs en línia de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez per aprendre a contar
contes (gratuït).
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Per a les famílies d’infants de bressol

Els més petits són devots dels contes cantats! En aquests primers anys, la literatura
té molt a veure amb la paraula cantada i la musicalitat del llenguatge. Per això,
recomanem especialment dues col·leccions: “La Cirera” de Mar Benegas (ed.
Combel) i “De la luna a la cuna” d’Antonio Rubio i Óscar Villán (ed. Kalandraka).
Trobareu molts vídeos per la xarxa, aquí només teniu uns exemples:
* Tris-tras – editorial Combel
* Cocodrilo – cantat per ClavedeCelia o Limón – cantat per Musicando Badabadum

En Jaume Centelles és expert en literatura infantil i mestre jubilat molt actiu -fora
l’aula- a qui val la pena conèixer. Cada dilluns compartirà vídeos on explica contes al
seu blog. Si al primer vídeo ja s’anima a rapejar el Me gustan los libros d’Anthony
Browne (ed. Fondo de Cultura Económica), què no serà capaç d’oferir-nos?!
Us animeu, vosaltres, a explicar contes amb cantarella? Veureu que els menuts us ho
agrairan, són el millor públic.

El conte de L’erugueta goluda d’Eric Carle (ed. Kókinos) ha complert 50 anys i
continua encantant els més petits. És un clàssic contemporani que sempre agrada. Al
seu web, Carle ens revela quina és la seva tècnica artística:
<https://eric-carle.com/media-gallery/photos/>.
Podeu crear una erugueta com la del conte o altres personatges que imagineu!
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Per a les famílies de cicle Infantil

Chris Haughton és l’autor del cèlebre àlbum Shhh! Tenim un pla
(ed. NubeOcho) i aquests dies de confinament us convida a casa
seva, des d’on fa vídeos en directe narrant els seus contes (en
anglès, però fa l’esforç encomiable d’introduir paraules en castellà).
Quan acaba d’explicar-los, ens ensenya com crea les il·lustracions i
com treballa els seus àlbums. A més, us regala un munt de
propostes per dibuixar i jugar amb formes i personatges de la
història!
El podeu seguir a seu perfil de Facebook o des del seu web:
<https://www.chrishaughton.com/>

Hervé Tullet és un artista francés que fa llibres joc per infants
que són pur enginy, una meravella! El més conegut és Un llibre
(ed. Cruïlla), però hi ha desenes de títols seus editats en català i
castellà. Us compartim el seu web perquè és una font
d’inspiració per jugar amb les formes i els colors; especialment,
amb les més senzilles (els cercles) i els primaris (groc, magenta i
blau): <https://www.herve-tullet.com/>
Agafeu pintura i a l’atac!

Ed Vere és el creador del conegut gatet Max el valent (ed. Joventut)
i ens regala classes de dibuix a les seves sessions Pencils at the
ready! Us espera cada dimecres i dijous a les 10 del matí, ben
despertadets. Tot el que l’Ed us demana és que compartiu les
vostres creacions a les xarxes, amb l’etiqueta #drawwithedvere.
Aprendre a dibuixar amb un gran il·lustrador i de pas, practicar
anglès, què més es pot demanar?
Som-hi!:<http://www.edvere.com/>

Aquests dies l’oferta d’audiovisuals és molt àmplia, però les biblioteques volem
recordar-vos que podeu accedir a eBiblioCat per visionar pel·lícules com El Grúfal,
basada en el conte de Julia Donaldson del mateix títol (ed. Macmillan):
<https://catalunya.ebiblio.es/>
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Per a famílies de cicle Inicial i cicle mitjà

Oliver Jeffers és l’autor de El jersei nou, del lot de cicle inicial, i de dos contes dels
lots de cicle mitjà: La nena dels llibres i L’increïble nen menjallibres (tots tres, de
l’editorial Andana). Aquests dies de confinament, des de casa seva a Brooklyn, ens
explica un conte cada dia per fer-nos companyia:
<https://www.oliverjeffers.com/abookaday/>

Molts contacontes, escriptors i il·lustradors estan explicant contes. Seguiu-los al
canal de vídeos de ¡Âlbum!:
<https://www.youtube.com/channel/UCG7XiDT2DsHenpQcvUv3Y5A/videos/>

Per als mestres
"14 consells perquè els mestres confinats promoguin la lectura”
Us recomanem aquest article de Catorze, on Marc Alabart (mestre expert en
Literatura infantil que ha participat en el Converses literàries) ofereix consells per als
mestres per tal de reflexionar sobre el paper de la lectura en les propostes
educatives a distància.
Si voleu conèixer una mica més la nostra estimada formadora, llegiu l’entrevista
"Anna Juan: quan s’esdevé detectiva per a llegir un àlbum” publicada al blog
Llibreria il·lustrada de Clara Berenguer.

I per aprofundir en els àlbums, la millor recomanació és seguir l’associació ¡Âlbum!,
entitat que organitza la “Setmana de l’àlbum”:
Web: <https://webdelalbum.org/ca/inici/>
Canal de Youtube:
<https://www.youtube.com/channel/UCG7XiDT2DsHenpQcvUv3Y5A/videos/>
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“Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre”
Emily Dickinson

Salut i lectures
#joemquedoacasaXBM
#AlPratEnsCuidem
#femBAM
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