
 

 
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ                                                                       BIBLIOTECA TAFANERTHAU 
 
 
Les biblioteques de la Institució Cultural del CIC us oferim una selecció de recursos que us 
poden ser especialment útils en aquesta situació tan delicada que estem vivint.   

 

 eBiblio Catalunya 
eBiblio Catalunya fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de 
les biblioteques públiques catalanes. 
Si voleu saber com funciona, cliqueu  aquí. 
Si voleu accedir al catàleg digital, cliqueu aquí. 
 

Contes per veure i llegir 
 

 Contes bojos 
Crea el teu propi conte. A través d'un formulari que s'ha d'omplir amb unes 
instruccions concretes es pot crear un conte. 
Si us animeu, cliqueu aquí. 
 

 Dibuixacontes 
https://beteve.cat/dibuixacontes/ 
 
20 narradors expliquen un conte clàssic i popular mentre 20 il·lustradors el dibuixen.  
 

 Edu365.cat 
En aquesta pàgina trobareu jocs, contes i activitats per a totes les etapes educatives.  
Si la voleu consultar, cliqueu aquí. 
 

 El gripau Badoc 
Conte alliberat de la revista El Tatano, número 112. 
Si el voleu llegir, cliqueu aquí. 
 

 El món en un munt de contes 
Web amb 20 contes, escrits i amb àudio, de 20 llengües diferents de tots els racons del món. 
Si voleu fer una ullada, cliqueu aquí. 
 

 Els contes de la Laura i en Joan 
Per donar a conèixer la recerca des de diverses disciplines científiques. 
Els contes van acompanyats de guies didàctiques. 
Per a viure la recerca, cliqueu aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/introduccio.htm
https://catalunya.ebiblio.es/opac/?locale=ca#index
http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html
https://beteve.cat/dibuixacontes/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/casta/casta07.htm
http://cavallfort.cat/el-gripau-badoc/
https://blogs.cpnl.cat/20contescomptats/els-20-contes-en-llengua-original/
http://conteslaurajoan.cat/


 

 

 La Crida 
La Crida ha estat escrit pel Jaume Centelles i la Desirée Grifé, il·lustrat per la Rita Sañé, i traduït 
a cinc llengües. 
Els infants de tot el món advertint als seus germans i amics més grans, als seus pares i mares, 
als seus avis i familiars, que han de tenir cura del món sense badar. Des dels dofins al mascarell 
i a l'esquirol, de l'esquirol al gos, del gos als infants, i de l'Aina i el Pol als pares, 
als mestres, a l'alcalde... A tothom!" 
Un conte, doncs, que pretén conscienciar-nos de la necessitat d'afrontar un dels 
grans reptes de la societat actual, la degradació del medi ambient. 
Si el voleu llegir cliqueu, aquí. 
 

 Una mà de contes 
Aquest espai està dedicat a explicar contes. I mentre sentim una veu que 
ens explica una història, a la pantalla podem veure com les mans d'un artista 
van il·lustrant les escenes. 
Si voleu escoltar-los, cliqueu aquí. 
 
 

 
 
 
 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/racodecontes/LA-CRIDA-.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

