
La biblioteca a casa setmana del 13 al 20 d’abril.  

Notícies, blocs i programes de ràdio per promocionar la literatura infantil i juvenil. 

 

Notícia important: La Diputació de Barcelona ha canviat les condicions per a 
obtenir el carnet de biblioteca i consultar el programa eBiblio. Es pot obtenir el 
carnet en línia per a tenir accés als continguts. L’alta del carnet l’han de realitzar 
majors de 14 anys i es disposa  de tres mesos de disposició del carnet virtual. A 
més, han augmentat el nombre de documents que es poden prestar, arribant a 30 
llibres al mes. 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/tramits-en-linia 

Propostes betevé: 

 

Lectures en línia per a petits i joves: “e-books”, revistes, contes, 
audiollibres... 

Grans plataformes, però també llibreries i particulars, ofereixen continguts gratuïts 
per a públic infantil i juvenil durant el confinament. eBiblio, Read-up, Llibreria 
Sendak... 

https://beteve.cat/cultura/lectures-gratuites-public-infantil-confinament/ 

Revistes infantils gratuïtes durant el període de confinament 

 

https://bibliotecavirtual.diba.cat/tramits-en-linia
https://beteve.cat/cultura/lectures-gratuites-public-infantil-confinament/


Les revistes “Cavall fort” i “El Tatano” estaran disponibles en línia durant aquesta 
etapa. Podeu llegir els números que estiguin disponibles clicant sobre el que us 
interessi llegir. 

http://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/ 

https://cavallfort.cat/audiocontes/ 

Alguns blogs i programes de ràdio interessants (Cicles inicial i mitjà) 

Minilliçons de lectura 

Minilliçons està elaborat per Beatriu Palau, assesora LIC. Us proposa diversos 
recursos sobre la lectura com:  un taller de visualització d’animals molt interessant, 
endevinalles, tallers sobre la Mona de Pasqua... 

http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com/ 

Menudo Castillo 

 

Blog del programa de ràdio de lectura infantil fet per infants, magazine radiofònic 
cultural que combina literatura infantil, contes, consells, autors, notícies literàries... 

https://www.menudocastillo.com/ 

https://www.facebook.com/menudocastillo/ 

La estación azul de los niños 

 

Programa cultural familiar de Ràdio 5 per a entreteniment i aprenentatge d’infants 
a partir de 3 anys, orientat a escoltar en família i amb continguts sobre literatura 
infantil, cançons, concursos, pel·lícules, viatges, solidaritat, xerrades i un racó on 
els propis infants poden expressar-se i jugar a la ràdio. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/ 
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Aprendre a llegir i a escriure 

Blog elaborat per mestres i professionals del món de l’educació que formen part 
del grup de formació permanent de l’ICE de l’UAB. Cada setmana publiquen una 
reflexió sobre l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 

https://icellegiriescriure.wixsite.com/aprendre 

Imatges, art i literatura:  

Pinzellades al món 

 

Blog on podreu trobar una extensa col·lecció d’il·lustracions d’àlbums per a totes 
les edats. 

http://bibliocolors.blogspot.com/ 

Lecturimatges: la lectura en imatges (bibliolectors) 

Un altre blog amb una gran col·lecció d’imatges sobre la lectura 

https://bibliolectors.tumblr.com/
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