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COMPARTEIX Si sou dels que compartiu cada dia una estona de lectura amb la canalla

de casa, us agradaran aquestes novetats editorials.

'EL MEU AMIC LLIBRE'
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Embaràs i criança

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://criatures.ara.cat/
http://www.ara.cat
https://criatures.ara.cat/login.html?backURL=http://criatures.ara.cat/lectura/Novetats-encomanar-plaer-lectura-infants_0_1685231550.html
https://subscripcions.ara.cat/
http://criatures.ara.cat/embaras_i_crianca/
http://criatures.ara.cat/infancia/
http://criatures.ara.cat/adolescencia/
http://criatures.ara.cat/familia/
http://criatures.ara.cat/escola/
http://criatures.ara.cat/opinio/
http://criatures.ara.cat/lectura/
http://criatures.ara.cat/oci/
http://criatures.ara.cat/blogs/
http://criatures.ara.cat/cercador/
http://criatures.ara.cat/
http://criatures.ara.cat/cercador/
http://criatures.ara.cat/2024/04/14/que-fills-tan-seva-contes_3311678807_26326926_1500x1001.jpg
http://criatures.ara.cat/2024/04/14/que-fills-tan-seva-contes_3311678807_30099226_732x412.jpg
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fara.cat%2F_647297be%3Fs%3Dt&via=aracriatures&text=Novetats per encomanar el plaer per la lectura
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://ara.cat/_647297be?s=f
http://criatures.ara.cat/escola/Estrategia-digital-laula_0_1761423849.html
http://criatures.ara.cat/escola/treballar-pau-a-escola_0_1761423854.html
http://criatures.ara.cat/oci/primavera_0_1761423848.html
http://criatures.ara.cat/infancia/Nadius-Orfes-Digitals_0_1761423853.html
http://criatures.ara.cat/infancia/Quin-es-millor-regal-per-infants_0_1761423856.html
http://criatures.ara.cat/familia/com-viu-postpart-la-parella_0_1761423851.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


0

l

COMENTA 'El meu amic llibre', que publica l'editorial Blackie Little, es presenta

com un llibre que té vida, un homenatge al llibre en paper que es

convertirà en el millor amic de la canalla. Hi havia una vegada un llibre

que es deia Llibre. Era dur i fort, i deia paraules enginyoses i divertides.

Cada dia tenia l'esperança que un nen el descobrís, i se l'estimés i el

cuidés com s'estimen i es cuiden els amics. I un dia va passar... Aquesta és

la seva història, i en Llibre és a les teves mans per explicar-te-la.. Promet,

oi?

El meu amic llibre / Blackie Little
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COL·LECCIÓ PETIT FRAGMENTA

Els llibres 'Silencia', escrit per Nina da Lua i il·lustrat per Gemma Capdevila;

'Ioga', amb text de Míriam Raventós i il·lustracions de Maria Girón; i 'El dia

d'Anar i Venir', un conte d'Alain Allard il·lustrat per Mariona Cabassa, són

les tres novetats de la col·lecció Petit Fragmenta. Inclouen una guia de

lectura amb reflexions i propostes pràctiques, destinada a pares i

docents. Estan a la venda en català, castellà i portuguès. 'Silencia' és un

recorregut pel dolor, la separació, l'amistat, les ferides, les gàbies, els

somnis, l'esperança...; A 'Ioga', Míriam Raventós fa una introducció a

aquesta pràctica d'una manera molt propera i entenedora; i 'El dia d'Anar i

Venir' és una història per entendre que el canvi és sempre present,i que

el que sembla quiet només ho és per un instant...
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Fragmenta editorial / Fragmenta Ed.

'EL LLUM ENCÈS'

Editorial Joventut presenta aquest llibre de Richard Marnier i Aude

Maurel que ens situa en una ciutat sense problemes, on les cases són

totes iguals i on tot està molt ben estructurat. Però una nit, un veí es

deixa el llum encès i l'endemà no obre les portes ni les finestres de la

casa, com fa tothom. Un àlbum que aborda de manera subtil la diferència

i l'inconformisme amb un grafisme original que deixa volar la imaginació.
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El llum encès / Ed. Joventut

'ELS NOSTRES PASTORETS'

Un nou volum de la col·lecció de contes sobre les tradicions catalanes

d'en Patufet. En aquest nou volum de Roger Roig i Hugo Prades, que

publica Cossetània, en Patufet proposa als seus amics representar

aquesta obra clàssica i tradicional, amb àngels, dimonis i pastors, d'una

manera ben curiosa.
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Els nostres pastorets / Cossetània Ed.

'THINKS FOR KIDS'

'Thinks for kids', de Raúl Bermejo i Nacho Ve, publicat per Kitsune Books,

és un llibre de manualitats per fer en família que facilita l'aprenentatge,

potencia la llibertat de decisió del nen, la creativitat i el respecte per la

feina dels altres. Ho fa de la mà d'una sèrie de propostes de manualitats

assequibles a qualsevol edat i pressupost. 
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Thinks for Kids / Kitsune Books

'ELS ENIGMES DE LA VERBI I EL MOD'

L'editorial Rosa dels Vents publica aquest llibre, de Màrius Serra, que

proposa resoldre en família enigmes i endevinalles. Màrius Serra, creador

dels populars enigmàrius, ens presenta la Verbi i el Mod, dos amics que

s'han inventat un joc privat que consisteix a enviar-se enigmes per

WhatsApp a partir d'una fotografia. Juga-hi i veuràs com voldràs

compartir els enigmes amb els teus amics i família.
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Els enigmes de la Verbi i el Mod / Ed. Rosa dels Vents

PICASSO EXPLICAT ALS MÉS PETITS

Una altra proposta de Cossetània Edicions: 'Picasso', deMarià Veloy i

David Maynar. Una gran eina per donar a conèixer als petits de casa la

vida i l'obra del genial pintor.
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Picasso / Cossetània Ed.

LLEGIRy FAMÍLIAy

OAS_AD('Right1');

EL + VIST

1 Joves analfabets emocionals i fràgils

2 “La conducta oculta la persona”
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Estratègia digital a l’aula Els alumnes del Col·legi Sant Lluís de Begues

han treballat notícies sobre la pau

La primavera / MARTA CAYUELA

3 Estratègia digital a l’aula

DESPLEGA ELS COMENTARIS m

Si no tens usuari de l’ARA, aconsegueix la teva subscripció
gratuïta

No hi ha comentaris. Sigues el primer a comentar aquest contingut.

Comenta

Ja tens usuari de l'ARA? Inicia sessió

l 0

MÉS CONTINGUTS DE CRIATURES

Estratègia digital a l’aula Els mitjans no donen
treva

La primavera
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Nadius o orfes digitals? L'Horacio ha rebut sovint com a regal viatges

o experiències en família

El Jac, que treballa des de casa, té clar que la

seva prioritat ara és tenir cura de la seva

dona i la seva filla

Nadius o orfes digitals? Quin és el millor regal? Postpart: cosa de dos

ELS BLOGS DE CRIATURES MÉS BLOGS

L'APUNT DOCENT

Una baralla en un camp de futbol

JORDI ROCA I FONT

APRENENT A SER MARE

Llibres infantils: "La Nuna sap llegir la ment" i " Tots
fem caca"

MARIONA VISA

LA CONVIVÈNCIA, UN TRENCACLOSQUES

No juguis, no et distreguis ...

ELS MÉS GUAPOS DEL MÓN
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k Qui som Publicitat Avís
legal

Contacte

No juguis, no et distreguis ...

VICTÒRIA CARDONA

Pes enclusa

OLGA
VALLEJO

Embaràs i criança Infància Adolescència Família Escola Opinió Lectura Oci Blogs

L'Ara.cat utilitza "cookies" per a millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més Informació D'acord
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