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COMPARTIM LA LECTURA EN TEMPS DE CONFINAMENT (TOTES LES ETAPES)

Fotografia de CCMA

CONTES PER TELÈFON
Es va publicar l' any 1962 i se n' han
fet moltes edicions.

SABIES QUE...?
El 23 d'octubre de 1920, a Omegna (Itàlia) va
néixer un dels escriptors més importants de la
literatura infantil de tots els temps, Gianni Rodari.

El senyor Bianchi és un representant
de comerç que viatja molt. la seva
filla petita vol un conte cada nit per
anar a dormir, així que cada vespre
el senyor Bianchi li truca i li explica
un conte. Els contes són curts, és
clar, perquè les trucades valien
diners...

Rodari va ser pedagog, periodista i escriptor. Va
col·laborar en nombroses publicacions
periodístiques i la seva obra infantil ha estat
publicada i llegida arreu. Era un enamorat dels
jocs de llengua, dels contes fantàstics i absurds i
de la imaginació.

Aquest llibre recull 70
contes divertits i
esbojarrats.

Algunes de les seves obres més conegudes han
estat Les aventures d'en Cebeta , Gelsomino al
país dels mentiders , Les ensopegades de
l'Alícia Paf , la Gramàtica de la fantasia , els
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Gianni Rodari. Contes per
t e l è f o n. T r a d . T e r e s a D u r a n .
Barcelona: Editorial
Joventut.

Rodari va morir a Roma el 1980.

com preparar-se una lectura

LECTURA PER FER COMPANYIA
Aquests dies el COVID-19 ens fa estar a casa;
no podem sortir a passejar, ni anar a comprar,
ni veure els amics... no podem anar a veure els
avis ni fer-los una abraçada. Has pensat que
hi ha molta gent que se sent sola i que potser
no tenen internet?
Un remei contra la solitud pot ser la lectura.
Llegeix què et proposem:
:
Pensa en algú a qui pugui agradar escoltar
un conte, un poema, un fragment d'un llibre.
Prepara't la lectura i truca-li. Llegeix-li el
que t'has preparat.
Que algú et faci una fotografia llegint i ho
comparteixi a les xarxes, explicant com t'has
sentit, què has llegit i a qui, amb l'etiqueta
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MOLT INTERESSANT!
WEB oficial del centenari:
https://100giannirodari.com

@p u n t e d u
Nodes de biblioteques escolars de Catalunya

Tria un llibre o un text que t' agradi i
que puguis llegir. Pot ser un tros de
narració, una poesia, un conte curt,
una endevinalla...
Pots demanar a algú que te' l
llegeixi en veu alta i parlar-ne: de
si t' ha agradat, de què t' ha agradat
més...
Llegeix-lo ara tu, a poc a poc,
entenent bé el que diu.
Encercla les paraules noves que no
havies vist mai.
Si hi ha alguna paraula que et
costa, fes una ratlleta a sota i
llegeix-la uns quants cops.
Marca' t els punts, per saber quan
t' has d' aturar una mica: punt i
seguit, punts i a part.
Fes un assaig: llegeix a poc a poc,
fent pauses als punts. Potser et
pots enregistrar i escoltar-te!
Controla quant temps tardes a
llegir: una lectura de 2 o 3 minuts
pot ser suficient per llegir-la per
telèfon, no triïs un fragment massa
llarg.
No llegeixis ni massa fort ni massa
fluix!

