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PRESENTACIÓ: FONS BIBLIOGRÀFIC. SECCIONS. SERVEIS   

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUSIÀS MARCH 

 

La Biblioteca Municipal Ausiàs March com a centre de lectura, d'informació i recursos públic, 

ofereix els seus serveis d’accés lliure i gratuït a tota la ciutadania. Està situada al carrer Antonia 

Maria Oviedo número 5 d’Alaquàs. 

 

FONS. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADQUISICIÓ 

   

El procés de selecció i adquisició d’obres, consisteix en l'avaluació i actualització permanent 

de la col·lecció bibliogràfica i documental. Per tal de realitzar-la es prenen com a criteris bàsics: 

el caràcter general de la biblioteca, la demanda social de lectura, així com altres recursos de la 

nostra localitat: projectes culturals existents, programes educatius, etc.  

L'atenció a les dades estadístiques de la memòria anual, referida a visites d’usuaris per grups 

d'edat, préstecs i consultes, és bàsica per a interpretar les necessitats del públic i realitzar la 

selecció dels materials de manera adient. Així com la consulta a fonts bibliogràfiques. Es fa 

èmfasi també en l’adquisició de llibres publicats a Alaquàs o per persones vinculades amb la 

localitat. 
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SECCIONS 

 

Les seccions amb les que compta la biblioteca són:  

- Bebeteca, amb llibres especialment dedicats a infants de 0 a 3 anys. 

- Biblioteca infantil i juvenil, per a infants i joves de 3 a 16 anys. 

- Biblioteca general, amb fons dedicat al públic adult. 

- Fonoteca, amb més de 1700 documents sonors en format cd. 

- Videoteca, amb més de 1800 pel·lícules en format DVDs. 

- Fons local, documentació i llibres especialitzats en Alaquàs, autors i autores locals. 

- Hemeroteca, secció amb publicacions periòdiques disponibles per a consulta. 

 

SERVEIS 

 

La biblioteca ofereix diferents serveis a la ciutadania, com són la informació bibliogràfica i 

de referència. La consulta, estudi i lectura en la sala general de la Biblioteca. Préstec de 

documents tant individual com col·lectiu. La consulta de l’arxiu digital “Imatges per al futur”, 

disponible a la sala de lectura de la Biblioteca. Accés públic a Internet mitjançant cinc 

ordinadors públics i wi-fi a tot l’edifici. Consulta en línia del catàleg de la Biblioteca. Accés a 

diferents guies de lectura i butlletins de novetats, disponibles al bloc de la Biblioteca. Diferents 

serveis d’extensió i dinamització de biblioteca: 

- realitzant campanyes d’animació lectora infantil i juvenil 

- formació d’usuaris, amb visites didàctiques i tallers 

- activitats culturals per a públic adult 

- club de lectura i debat per a públic adult 

- presentacions de llibres 

- exposicions de diferents temàtiques 

- recitals poètics 

- lectura a la fresca a la piscina municipal d’estiu 
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HORARI 

 

Durant l’any 2020 la biblioteca ha tingut diferents horaris, a causa de les restriccions d’accés 

al públic per la pandèmia de la Covid-19.  

L’horari habitual fins al confinament va ser de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 i de 16:00 

a 20:00 hores. La biblioteca també va oferir el servei ‘Obrim per la nit’, com a reforç de la sala 

d’estudi del 2 al 24 de gener de l’any 2020, obrint de manera ininterrompuda, de 9 a 20 hores. 

A partir del mes de maig, i fins a novembre l’horari va passar a ser de dilluns a divendres de 9 

a 14 hores, i dilluns de 16 a 20 hores.  

La biblioteca va estar tancada del 13 de març al 18 de maig per l’estat d’alarma. També va 

estar tancada del 17 d’agost al 9 de setembre per obres de millora a la sala de lectura de la 

Biblioteca. 

Des del mes de novembre, a l’horari anterior es va ampliar, sent de dilluns a divendres de 9 a 

14 hores, i les vesprades de dilluns i dimarts, de 16 a 20 hores. Des del mes de novembre, es va 

oferir també servei de lectura i estudi en sala, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 15 a 21 

hores, sempre que s’hagués realitzat la cita prèvia a la web habilitada:   

https://www.alaquas.org/citas_espacios/reserva.asp. 
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ALTRES CENTRES DE LECTURA PÚBLICA MUNICIPALS 

 

AGÈNCIA DE LECTURA CEIP GONZÁLEZ-GALLARZA 

L’any d’obertura va ser el 1992. Tancada al públic general des de maig de 2017. Ubicada a 

les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària González Gallarza. Compta amb un 

fons a data de 31 de desembre de 2020 de 6033 volums.  

 

AGÈNCIA DE LECTURA CEIP BONAVISTA 

L’any d’obertura va ser el 1994. Tancada al públic general des de 2017. Ubicada a les 

instal·lacions del col·legi d’educació infantil i primària Bonavista. L’agència de lectura compta 

amb un fons a 31 de desembre de 2020 de 7281volums. 

 

AGÈNCIA DE LECTURA CEIP MESTRE SANCHIS ALMIÑANO 

L’any d'obertura va ser el 2002. Ubicada a les instal·lacions del centre d’educació infantil i 

primària Mestre Sanchis Almiñano. Horari d’atenció durant el curs 2019-2020, va ser de dilluns 

a dijous de 17:00 a 18:30 h, en període escolar d’octubre a març. Des de març de 2020 es va 

tancar al públic. El fons disponible a esta agencia a data de 31 de desembre de 2020 és de 3587 

volums. Ofereix serveis de préstec de documents, consulta en sala, servei d’ordinadors amb 

accés a Internet disponibles per a infants i possibilitat de realització de treballs en grup. 

 

BIBLIOTECA DEL CASTELL D’ALAQUÀS 

L’any 2007, s’inicia l’obertura al públic de la Biblioteca Castell d’Alaquàs, amb una col·lecció 

inicial organitzada en diferents seccions: renaixement, castell, fons local, fons valencià, fons 

Ernest Lluch. Un fons presentat en diversos suports com ara llibres o publicacions periòdiques. 

A partir de l’any 2011 es suspèn l’horari públic de consulta del seu fons bibliogràfic. El total de 

registres disponible a este centre a data de 31 de desembre de 2020 és de 938. 
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ANIMACIÓ A LA LECTURA DESENVOLUPADA EL 2020 
 

35a CAMPANYA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA INFANTIL 

La campanya anual d’animació lectora que es realitza a l’alumnat de segon de primària de 

tots els centres educatius d’Alaquàs, no es va poder dur a terme durant el 2020 a causa del 

confinament provocat per la crisi sanitària esdevinguda per la Covid-19.  

 

ANIMACIÓ LECTORA PER A FAMÍLIES: ‘BEBETECOS’ 

Juntament amb el departament de prevenció infantil es realitzen sessions d’animació lectora 

per a famílies amb bebès de 0 a 12 mesos, dins del programa de massatge infantil que du a terme 

eixe departament, es realitza una de les sessions a la Biblioteca. Per tal d’acostar la lectura a les 

famílies des de la primera infància. El 2020 es va realitzar una única sessió el 4 de març. Amb 

l’assistència de 20 persones.  

 

 

RECITAL DE POESIA 

A la biblioteca es treballa conjuntament amb l’Associació de Poetes i poetesses d’Alaquàs, i 

disposa de les seues publicacions a la secció local. Durant el 2020 es va realitzar un recital de 

poesia el dia 7 de febrer, on van assistir unes cent persones. Des de l’ajuntament el 23 d’abril, 

dia internacional del llibre, es va posar també a disposició del públic d’una web amb poemes 

d’autors i autores d’este grup. 

 

CONTACONTES COEDUCATIUS 

Juntament amb el Departament de la Dona, per tal de commemorar el Dia Internacional de la 

Dona el 8 de març, es van desenvolupar dues sessions de contacontes coeducatius. La primera 

sessió per a infants va ser a les 17:30 hores, i va tindre per títol: “De 

princeses, encantades i bruixes”. La segona sessió estava destinada 

a persones adultes, a partir de 16 anys, i es va fer a les 19 hores, el 

títol de la sessió d’adults va ser: “Era el meu carrer: històries per a 

celebrar el dia de la dona”. Van assistir al voltant de 150 persones a 

esta animació lectora. 
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SESSIONS CONCERTADES AMB ELS CENTRES LOCALS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: VINE A 

CONÈIXER LA BIBLIOTECA 

 

La formació d'usuaris és una activitat bàsica per a difondre el bon ús i l’aprofitament dels 

recursos de la biblioteca. dins del programa: “VINE A CONÈIXER LA TEUA BIBLIOTECA”, 

s’ofereix tant a usuaris individuals, com a centres, associacions i col·lectius locals que ho 

sol·liciten.  

Durant el 2020 es van poder realitzar quatre sessions el 18 de febrer i el 3 de març, on ens van 

visitar el tercer i quart de primària del CEIP Mestre Sanchis Almiñano i l’escoleta infantil 

Llepolies respectivament. En total van participar 130 persones a esta activitat. 

  

 

LECTURA A LA FRESCA I CONTES A L’ESTIU 

Els objectius d’aquesta campanya d’animació a la lectura i extensió bibliotecària, són 
promocionar la lectura durant el temps d’oci, així com la narració oral. A causa de la crisi 
sanitària l’estiu de 2020 no s’han pogut desenvolupar sessions de contacontes de la campanya 
‘Contes a l’estiu’ així com tampoc s’ha pogut disposar del punt “Lectura a la fresca” situat a la 
piscina municipal d’estiu. 

 

CAMPANYA ESPANTA LA POR! PER TOTS SANTS, MONSTRES VALENCIANS  
 

Els objectius d’aquesta campanya d’animació a la lectura són promocionar la lectura, 
fomentar el coneixement de les tradicions valencianes al voltant de la celebració de Tots Sants, 
així com de les figures pròpies de l’imaginari valencià. Es realitza de manera conjunta amb una 
bona part de les Biblioteques de la Comunitat Valenciana. 

El 2020 no s’han pogut realitzar sessions presencials d’animació a la lectura. Tot i que es va 
disposar d’un punt d’interès amb una selecció de llibres infantils i dedicats al públic adult. I 
s’obsequiava a les persones que n’agafaven en préstec amb un punt de llibre facilitat pel Museu 
Valencià d’Etnologia: l’Etno, coordinador de la campanya. 
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CLUB DE LECTURA 

Un dels objectius del Club de lectura és oferir a persones adultes de qualsevol edat, amb 
inquietuds culturals i ganes de llegir, la possibilitat de compartir en grup reflexions i opinions 
sobre les lectures escollides. Un altre objectiu és el fet de descobrir un dels elements màgics de 
les obres literàries: la seua transformació en múltiples històries, tantes com lectors en tinguen. 
I per últim conèixer autors i autores diversos.  
 
Es realitza amb una periodicitat d’una sessió bimensual, el darrer dimecres de mes de 16 a 17 
hores. A data de febrer de 2020 havia 32 persones inscrites al club. 
 
L’any 2020 només es va poder dur a terme una sessió el 26 de febrer, on es va comentar “España 
vacía” de l’escriptor Sergio del Molino. Estava programada una segona sessió per al 29 d’abril 
on s’havia de comentar “El secret de la mare”, de J.L. Witterick que no es va poder fer a causa 
de la situació sanitària. 

 
 

EXPOSICIONS. GUIES DE LECTURA. BUTLLETINS DE NOVETATS EDITORIALS 

Des del 25 de febrer i fins 3 d’abril es va programar una exposició d’escultures a la 

Biblioteca (disponible fins al tancament pel confinament). A la biblioteca es va comptar 

amb l’exposició d’escultures amb temàtica literària “Travessant les seues retines”, de Jesús 

Martín-Lorente ‘Chule’. Un conjunt de divuit escultures interactives que es van disposar per 

tota la Biblioteca. On els visitants havien d’endevinar a quina obra literària feia referència 

l’escultura. Havia escultures de diferents escriptors i escriptores com V. Andrés Estellés, 

Maria Beneyto, Gloria Fuertes o Laura Gallego entre d’altres. El 25 de febrer va ser 

inaugurada per l'alcalde d'Alaquàs Toni Saura, el regidor de biblioteques Fran Evangelista 

i l’escultor Jesús Martín-Lorente. 
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Durant tot l’any es realitzen exposicions bibliogràfiques amb diferents temàtiques, per tal de 

commemorar dates a remarcar, premis literaris o homenatjar escriptors o escriptores 

rellevants.  

 

A l’exercici de 2020 es van realitzar exposicions dedicades a l’escriptora Isabel Clara-Simó; 

el dia internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust; el dia 

internacional de la Dona i la Xiqueta a la ciència; el dia internacional de la dona; l’escriptor José 

Jiménez Lozano; selecció de llibres representats a l’exposició de Jesús Martín-Lorente. Així 

com, altres exposicions o punts d’interès una vegada es va tornar a obrir la biblioteca després 

del confinament, com ara un punt d’interès de dones escriptores al mes d’octubre, una 

exposició de llibres relacionats amb el festival Valencia Negra al mes de novembre; llibres 

infantils i d’adults relacionats amb la campanya ‘Espanta la por’; així com una exposició de 

diferent bibliografia relacionada amb el dia contra la violència de gènere del 25 de novembre; i 

per últim llibres relacionats amb el Nadal i l’hivern. 

 

Des de la Biblioteca s’elaboren periòdicament bibliografies, butlletins de novetats i guies de 

lectura que mostren seleccions de llibres que s’han presentat a la biblioteca, o bé les darreres 

novetats disponibles al servei. Aquestes guies estan disponibles a la web de la Biblioteca i abans 

de l’emergència sanitària pel coronavirus també estaven disponibles en paper per a la seua 

consulta per part de les persones usuàries. 
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ALTRES SERVEIS  

CONSULTA EN LÍNIA DEL CATÀLEG 

El fons bibliogràfic de la Biblioteca Municipal d’Alaquàs, està disponible en línia, al catàleg 

accessible des de pàgina www.alaquas.org/biblioteca/virtual/, o bé també des de l’enllaç 

disponible a la web de la Biblioteca Municipal Ausiàs March: 

http://blogs.alaquas.net/biblioteca. 

Es poden realitzar recerques per títols, autors i matèries; elaborar la llista personal dels 

documents seleccionats i enviar llibres recomanats. 

 

ACCÉS PÚBLIC A INTERNET 

La biblioteca Ausiàs March facilita l’accés públic i gratuït a Internet amb 5 punts de connexió. 

Els ordinadors van ser reduïts a tres després del tancament pel confinament i l’apertura al 

públic amb les mesures de seguretat i distanciament. Durant el 2020 hi van accedir 134 

persones a este servei d’ordinadors públics. A tot l’edifici de la Biblioteca també hi ha disponible 

connexió wi-fi. 

 

IMATGES PER AL FUTUR 

La biblioteca Ausiàs March disposa d’un ordinador per a l’accés a imatges històriques del 

municipi dins del projecte ‘Imatges per al futur’. 
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LA BIBLIOTECA EN XIFRES 

 

PRESSUPOST MUNICIPAL  

El pressupost assignat a la Biblioteca Municipal durant l’exercici de 2020 va ser de 8.000 €  

 

DESPESES. DISTRIBUCIÓ  

Adquisicions bibliogràfiques: 5289,68€ 

Activitats culturals: 242 € 

 

ADQUISICIONS. RELACIÓ DE PROVEÏDORS  

a) Llibres i Publicacions periòdiques:  

Papelería Marymar, Librería Abecedario, Librería Cuenta que cuento; Disvesa; Librería 

París Valencia; Ediciones Monterrey; Jaif, Librería Soriano. Ediciones El País; Levante El 

Mercantil Valenciano; Las Provincias; El Temps; Saó Edicions; Caramella; Las Bandas de 

música de la Comunitat Valenciana. 

b) Activitats culturals i d’animació lectora: Trasllat escultures, Jesús Martín-Lorente. 

 

NOVES INCORPORACIONS BIBLIOGRÀFIQUES DE L’ANY 2020  

COMPRA PER PART DE L’AJUNTAMENT DONACIONS PARTICULARS 

362 479 
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TOTAL DE DOCUMENTS DISPONIBLES A LA BIBLIOTECA AUSIÀS MARCH  

LLIBRES 36559 

DOCUMENTS SONORS EN CD 1794 

PEL·LÍCULES I DOCUMENTALS EN DVD 1899 

DOCUMENTS ELECTRÒNICS EN CD-ROM 153 

TOTAL 40405 

 

PUBLICACIONS SERIADES 804 

EXEMPLARS DE PUBLICACIONS 226 

BUIDATGE D’ARTICLES (Quaderns d’Investigació 

d’Alaquàs) 

7 

TOTAL 1037 

 

PRÉSTECS INTERBIBLIOTECARIS REALITZATS  

AGAFATS EN PRÉSTEC D’ALTRES BIBLIOTEQUES 9 

PRESTATS A ALTRES BIBLIOTEQUES 9 

 

VISITES A LA BIBLIOTECA  

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 2020 a Alaquàs havia 29711 habitants. Vist que el 

total de visitants a la Biblioteca durant l’any va ser de 13056, es pot afirmar que un 43,9% dels 

habitants d’Alaquàs va visitar la Biblioteca durant l’any 2020. 

S’entén per visitants de la Biblioteca aquelles persones que acudeixen a utilitzar qualsevol 

dels seus serveis o participar a alguna de les seues activitats. 

Dones (de 14 anys o més) 5942 

Homes (de 14 anys o més) 4630 

Xiquetes (fins a 13 anys) 1274 

Xiquets (fins a 13 anys) 1210 

Total de visitants 13056 
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NOUS CARNETS 

Altes de noves persones sòcies de la Biblioteca durant el període de 2020. 

Persones usuàries adultes 143 

Persones usuàries infantils 111 

 

 

RECOPILACIÓ DE RECURSOS OFERITS PER LA BIBLIOTECA DURANT EL CONFINAMENT DE 

MARÇ A MAIG DE 2020 

Suma dels diferents recursos oferts, dividits per mesos i tipologia: llibres. Contacontes i 

altres, i total de cadascun d’ells.  
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període 2011-2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 LLIBRES  

ELECTRÒNICS 
CONTACONTES 

ALTRES 

RECURSOS 
TOTAL 

     

MARÇ 4 1 8 13 

ABRIL 16 8 19 43 

MAIG 21 24 21 66 

TOTAL 41 33 48 122 
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ANNEXE FOTOGRÀFIC  

 

 

Punt d’interès a la Biblioteca amb motiu del 25 novembre, dia contra la violència de gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de contacontes coeducatius amb Tània Muñoz 6 de març de 2020 
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Inauguració de l’exposició d’escultures “Travessant les seues retines” 

 

 

 

 

 

Notícia al diari El Levante d’11 d’agost de 2020 
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RECURSOS DIGITALS OFERITS PER LA BIBLIOTECA AUSIÀS MARCH DURANT EL CONFINAMENT PER LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS 

 

  

DIA 

 

LLIBRES ELECTRÒNICS 

 

CONTACONTES 

ALTRES RECURSOS 

 21/3   Com cada 21 de març, es celebra el dia mundial de la poesia 
declarat per la Unesco. La Biblioteca Valenciana, al seu canal de 
Youtube, ens proposa un seguit de recitals que s'han dut a terme a 
la seua seu per a homenatjar a poetes valencians com Vicent 
Andrés Estellés, Miguel Hernández o Lola Mascarell 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNqOypwhx6QwTzo9bi2F
DYznF3Zge_nkP 

 22/3   Vos proposem la visita al “Museu de la Paraula”, que és un arxiu de 
la memòria oral valenciana, del Museu Valencià d’Etnologia. En 
esta web podreu trobar més de 300 històries de vida de diferents 
persones majors de tota la Comunitat Valenciana, entrevistes 
enregistrades en format audiovisual on es tracten diversos temes, 
com la riuada de 1957, tradició oral valenciana, bandes de música, 
etc. Val la pena escoltar-los i aprendre d'ells. 

 23/3   El projecte YoutubeEdu dirigit tant al públic infantil com al juvenil i al 
adult, ens ajuda a aprendre a partir de tutorials online, des de 
música a matemàtiques passant per química, economia o llengua.  

 24/3 Nombroses editorials com Errata Naturae, Roca 
editorial o Planeta posen a disposició del públic 
algunes de les seues obres en format de llibre 
electrónic de manera gratuïta temporalment.  

  

 25/3 La editorial asturiana “Pintar pintar” posa a 
disposició del públic infantil un seguit de contes 
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que es poden llegir online a la seua web 
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/spkrg 

 25/3   Per a públic adult, trobem moltes webs de biblioteques i arxius de 
tot el món que animen a la ciutadania a pintar el seu fons. A 
Europa tenim el portal web Europeana, que va crear el 2016 un 
llibre que es pot descarregar de manera gratuïta, per tal que les 
persones adultes puguen acolorir-lo. Té una gran quantitat 
d’imatges sobre la cultura europea. Es pot descarregar a l’enllaç 
https://blog.europeana.eu/wp-
content/uploads/2015/12/EU_ColouringBook_low.pdf 

Europeana és un portal d’internet que treballa amb museus, arxius 
i biblioteques, i dóna accés a més de 50 milions de registres 
culturals digitalitzats, des de llibres a obres d’art, gravacions… de 
tota Europa. Però a tot el món, dins del moviment anomenat 
#ColourOurCollection, arxius i biblioteques posen a disposició del 
públic el seu fons en blanc i negre, per a que es puga descarregar i 
pintar còmodament des de casa. 

 26/3   Escola valenciana, com fa ja catorze anys, proposa el disc de la 
música en valencià. Enguany fan accessible l'obra de vint-i-dos 
artistes que col·laboren de manera desinteresada. Teniu accés a 
la versió en línia des d'este enllaç 
http://escolavalenciana.bandcamp.com/album/el-disc-de-la-m-sica-
en-valenci-vol-xiv 

 27/3   Des de l'Associació Clásicas y Modernas, ens proposen ser 
escriptors i escriptores durant estos dies d'estar a casa. Podem 
participar de manera molt fàcil escrivint un email amb un relat (de 
1500 a 3000 paraules) o un microrrelat (màxim 250 paraules). 
Teniu més informació a la seua web, animeu-se a participar! 
https://clasicasymodernas.org/ 

 28/3 Avui dissabte, llegim clàssics. Des de la Biblioteca 
vos recomanem la lectura d’un obra atemporal, 
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l’Odissea d’Homer, disponible tant en llibre com en 
audiollibre. Un poema èpic del segle VIII.   

 28/3   Per altra banda, la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud 
(BNCS), posa a disposició de la ciutadania fonts fiables de consulta 
en relació a temes de salut, com ara el Covid-19. Ací teniu accés a 
una guia d’informació i recursos sobre el coronavirus. 

 29/3  Avui vos proposem contacontes per als infants. Des 
d'Àpunt han fet una selecció dels millors contes de 
Llorenç  Giménez “el contacontes”, que va visitar la 
nostra Biblioteca en nombroses ocasions i de qui 
han gaudit diferents generacions d'alaquaseres i 
alaquasers https://apuntmedia.es/va/la-
colla/infantil/els-contes-de-llorenc-gimenez  

 

 30/3 La National Emergency Library, ha fet accessibles, 
de manera gratuïta, milers de llibres electrònics fins 
al 30 de juny. Per tal d'accedir s'ha de registrar un 
correu electrònic i un nom d'usuari. Tot i que es 
tracta d'un organisme d'Estats Units i la web està 
anglès, es poden agafar en prèstec durant dues 
setmanes uns 19000 llibres en castellà i alguns en 
valencià per a tots els públics. Més informació a la 
web 
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 

  

 31/3   Coneixeu els programes televisius sobre llibres? Vos recomanem 
“Página 2”, que s'emet els dimarts a les 20h a la 2 de Televisió 
Espanyola. I “Una habitació pròpia”, d'Àpunt, que estos dies s'emet 
a les 10:30 del matí. Tots els programes estan disponibles també 
des d'internet. https://www.rtve.es/television/pagina-dos/ 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-
radio/una-habitacio-propia 
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 1/4  El contacontes El Gran Jordiet, ens conta un conte 
sobre l'estima als animals.  Gaudiu del conte i de 
les lectures.  
https://www.facebook.com/1629251858/posts/1021
8934604269307/ 

 

 2/4 Avui és el dia de la literatura infantil i juvenil, des 
de la Biblioteca vos recomanem llegir la revista 
infantil Camacuc a la que estem suscrits. Podeu 
accedir des de la seua web a diversos números 
www.camacuc.com a l'apartat “fulleja la revista”. 
Son històries molt divertides! 

  

 2/4   Als més joves vos proposem convertir-vos en Booktubers: pot 
tindre premi! Participa des del web de l'Editorial Bromera 
http://www.bromera.com/emocionat/img/llibres/14/descarregues/fa
milia/Bases-concurs-Emociona-t_DIGITAL.pdf 

 3/4   Durant estos dies, a qui no li venen ganes d'aprendre Kinglon o 
dirigir colònies interestelars? Amb este quadernet de passatemps 
'frikis' de l'editorial Minotauro ho podras fer. Ka’pla!   

https://www.planetadelibros.com/pdf/cuaderno_pasatiempos_5.pdf  

 4/4   Amb ganes de veure les estreles? Ara ho podeu fer, amb Celestia, 
un simulador espacial 3D gratuït. Ens permet a simular viatges a 
través del sistema solar, i veure els planetes en tres dimensions. 
Per als futurs astrònoms i astrònomes! https://celestia.es/ 

 5/4   La Filmoteca Valenciana posa a la nostra disposició moltes de les 
obres del seu fons digitalitzades. Per a hui vos proposem uns 
curtmetratges infantils per a fer el vostre propi festival de cine amb 
xiquets i xiquetes a casa.  https://vimeo.com/237540227 
https://vimeo.com/237557731 https://vimeo.com/237552271 
https://vimeo.com/54135050 

 5/4 L'escriptor Lorenzo Silva, publica de manera 
gratuïta la seua novel·la “Y te irás de aquí”, 

  



 

 

 

21/36 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
D’ALAQUÀS 

publicada amb el pseudònim de Patricia Kal. 
https://www.xlsemanal.com/wp-
content/uploads/sites/3/2020/03/y_te_iras_de_aqui
.pdf 

 6/4   Activitats dedicades a famílies: vos proposem una sèrie d'activitats 
i jocs per a gaudir mentre aprenem amb la tecnologia a casa.  
https://www.is4k.es/blog/juegos-actividades-familias 

 6/4 També vos recomanem el llibre infantil “El mundo 
es mi casa” de Maïa Bramikarine i Daisay, de 
l'editorial Zahorí Books, que han posat a disposició 
del públic en valencià i castellà a la web. En 
castellà i en valencià https://zahorideideas.com/wp-
content/uploads/2020/04/EL-MON-ES-CASA-
MEVA.pdf 

  

 7/4   El Centre del Carme Cultura Contemporània proposa 
CCCContesenCasa. Es tracta d'un programa radiofònic en podcast 
(que es pot escoltar en qualsevol moment) per a fomentar la 
lectura des de casa. Una contacontes ens proposa un parell de 
contes, i també es donen consells per a les famílies que vulguen 
apropar la lectura als infants en estos dies de confinament a la 
llar.https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/ccccontesencasa/
?lang=es 

 7/4 Des de l'editorial Roca ens arriben més propostes 
de llibre electrònics descarregables en este 
periode de manera gratuïta. Cal registrar-se a la 
web i baixar-se l'aplicació de lectura de Google 
Play o Itunes. Per exemple, podeu llegir o rellegir 
“La bodega”, de Noah Gordon ací 
http://www.rocalibros.com/roca-
editorial/catalogo/Noah+Gordon/La+bodega 

  

 8/4   Vos agradaria conèixer a l'escriptor i contacontes Carles Cano? 
Moltes persones ja el coneixereu perquè en més d'una ocasió ha 
contat contes a la Biblioteca. L'altre dia va realitzar un encontre 
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virtual amb lectors a la Biblioteca Valenciana, podeu vore el vídeo 
a la web https://youtu.be/V4dW0akf7lc 

 9/4   En esta Setmana Santa, vos presentem el projecte “Tasta'l d'ací” 
on trobareu receptes tradicionals i informació sobre varietats 
d'aliments locals. Si voleu fer receptes típiques valencianes en 
estos díes  podeu fer una ullada a 
https://www.facebook.com/tastaldaci/ 

     

 16/4 Ací trobareu llibres electrònics infantils de 
l'escriptora Desirée Arancibia i activitats per a 
descarregar-se de manera gratuïta a 
https://dosilustrados.com/descarga-actividades/ 

  

 16/4  El contacontes valencià Óscar Mora conta cada 
dia a les 12 un conte per als i les més menudes de 
casa al seu canal de youtube  
https://www.youtube.com/user/oscarmmora/ Ací 
ens conta una història dels Quienqué, que està 
esperant-vos a la Biblioteca 
https://youtu.be/BsndMg5Wcyo  

 

 17/4   Amb ganes de llegir còmics? Podeu acolorir als famossísims Zipi i 
Zape si es descarregueu i imprimiu el seu àlbum 
https://www.dropbox.com/s/mxkdf2ul9dcqle8/LIBRO_ZZ_PINTA%
20Y%20COLOREA.pdf?dl=0 

 17/4 L'editorial Astiberri ofereix de manera gratuïta els 
relats “Lecturas a domicilio. Libro verde”, un 
conjunt d'històries gràfiques per tots els adults a 
qui també els agraden els còmics. 
https://www.astiberri.com/products/lecturas-a-
domicilio-libro-verde 

  

 18/4   A partir del conte “Manos a la tierra” de l'editorial Zorro Rojo, 
podem crear el nostre propi jardí a casa. És molt fàcil!! 
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https://drive.google.com/file/d/1OzjJJX3PGfkJoMHnPseMz1V-
FpHT-jnW/view 

 18/4   I si compartim amb la família este escape room digital sobre el 
món meravellós de Harry Potter, esteu preparats? 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_0O1pKPEQwZ1qo
KptWRrM_Hkg-_88hu3qjG7qDKg2XDlz_w/viewform 

 19/4   Els creadors de “Los Futbolísimos” ens ensenyen com crear el 
nostre propi futbolí a casa, és molt senzill i de segur que els 
agrada als nostres xiquets i xiquetes 
https://www.losfutbolisimos.es/aventuras-y-misterios/como-hacer-
un-futbolin-casero-en-7-pasos/ 

 19/4  Diumenge de contes al MuVIM, ací ens expliquen 
les vides de dones de ciència com Marie Curie  
https://youtu.be/PJeQ6bslmPA 

 

 19/4 Amb ganes de viatjar? Sempre és bon moment per 
a fer-ho llegint clàssics. Ací teniu accés a La vuelta 
al mundo en 80 días, de Julio Verne 
https://www.textos.info/julio-verne/la-vuelta-al-
mundo-en-80-dias 

  

 20/4 La revista infantil ¡Al abordaje! agradarà a tota la 
família, el número d'abril de 2020 està disponible al 
web de l'editorial SM 
https://www.literaturasm.com/sites/default/files/doc
umentos/al_abordaje_3_compressed.pdf 

  

 20/4 “Rosa contra el virus” és un conte infantil per a 
explicar el confinament i el coronavirus 
https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadic
ionales/Cuento_Rosa_contra_el_virus.pdf 

  

 21/4 Una manera de concienciar sobre la violència de 
gènere és també des de la lectura, per exemple el 
còmic “Pillada por ti”. Els dibuixants valencians 
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guanyadors del Premi Nacional de Còmic de La 
Grua Estudio cedixen algunes de les seues obres 
durant el confinament 
https://issuu.com/lagruaestudio 

 21/4 L'editorial Oxford University Press, especialitzada 
en l'ensenyament de la llengua anglesa, posa a 
disposició del públic de manera gratuïta molts dels 
seus llibres per a aprendre anglès fins el 30 de 
juny. Tot i que cal registrar-se prèviament, ara és 
un bon moment per a aprendre'n! 
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ 

  

 22/4 L'any 2020 es celebra el centenari de la mort de 
Benito Pérez Galdós, des de la Casa Museu Pérez 
Galdós han digitalitzat quasi la totalitat de la seua 
obra. Llegim clàssics?  
http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/obra-
completa-en-epub 

  

 22/4   Coneixeu el butlletí L'oroneta? Trimestralment, des de la Direcció 
General del Llibre de Generalitat ens fan recomanacions de 
lectures per als infants de casa, podeu anar escollint les vostres 
pròximes lectures! http://cobdcv.es/wp-
content/files_mf/1585212347Oroneta9valenci%C3%A0.pdf 

 23/4 Des de la Biblioteca vos proposem la lectura de la 
biografia de l'escriptora valenciana Carmelina 
Sánchez-Cutillas, declarada escriptora de l'any 
2020 per l'AVL. 
https://www.avl.gva.es/documents/31987/98364/C
OMICS_17.pdf 

  

 23/4   També podeu veure el vídeo que hem preparat bibliotecaris i 
bibliotecàries de tota la Comunitat per a celebrar el dia del llibre i 
l'any Sánchez-Cutillas! https://youtu.be/Yntia64XFdo 
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 24/4 L'editorial Panini Comics ens ofereix algunes 
novel·les gràfiques de manera gratuïta a la seua 
secció Noticias 
https://comics.panini.es/noticias/articolo/lorca-un-
poeta-en-nueva-york-completo-en-linea-y-para-
descarga-gratuita/ 

  

    A qui no li agradaria tindre la seua pròpia ciutat? Ací trobareu un 
retallable per a dissenyar la vostra pròpia ciutat a casa, una 
activitat per a qualsevol edat 
https://www.dropbox.com/s/go5uqok11n39d5l/KIT%20DE%20CON
STRUCCI%C3%93%20DE%20CIUTATS.pdf?dl=0 

 26/4 Des de l'editorial El Asteroide ens proposen llegir 
alguns relats d'alguns dels seus autors. Si voleu 
gaudir un ratet de bona lectura podeu punxar a 

http://www.librosdelasteroide.com/-mas-
tiempo-para-leer-te-regalamos  

  

 26/4   “Cuidem els llibres”, Dani Miquel i l'editorial Bromera ens expliquen 
com cuidar els llibres a esta nova cançó 
https://youtu.be/A8zQPT37NG0 

 27/4  El conte infantil “Que jaleo Timoteo” segur que vos 
agrada, ací el conta Francis Zafrilla 

https://youtu.be/J53N5vriNeE?t=117 

 

 

 27/4   Des de la Biblioteca Nacional ens proposen intentar eixir d'una 
exposició de quadres de l'Acadèmia de les Arts de Sant 
Petersburg. Una idea per a totes les edats, podreu eixir? 

https://view.genial.ly/5b9eb8168eadd67ae4b2c5c2  

 28/4 La Tumble Book Library ens oferix contes per a 
llegir i escoltar en anglés. Estan dirigits als infants i 
persones que comencen a aprendre la llengua de 
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Shakespeare 

https://www.tumblebooklibrary.com 

 28/4  Avui també vos proposem el contacontes per a 
xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys “El vecino lee” 

https://youtu.be/9uT-PVuVzKk 

 

 29/4   Per a resoldre dubtes a l'hora d'escriure i parlar en valencià, podeu 
consultar el diccionari normatiu valencià de l'AVL, també podeu 
escoltar la pronúncia de les diferents paraules. 

http://www.avl.gva.es/lexicval/ 

 29/4  El narrador Juan Gamba ens conta “La bicicleta 
amarilla”, una història que vos encantarà 

https://www.youtube.com/watch?v=ADYX
5CWv2aA 

 

 30/4   Miguel Delibes, un autor que moltes persones haureu llegit, 
membre de la Real Acadèmia de la Llengua i Premi Cervantes, va 
fer un discurs on es considerava “Un hombre de palabras más que 
de letras”, ara està disponible a  

https://youtu.be/GsdAO0Xhm-k  

 30/4  “La lliçó als colors”, un conte infantil explicat per 
Anna Ballester que agradarà a tota la família 

https://youtu.be/a-zpJOkVu7Eff93e70abc4f  

 

  

 1/05 Amb la família podeu gaudir del llibre gratuït 
“Coronavirus, un libro para niños y niñas” de 
l'editorial Timun Mas. Per a poder-lo llegir s'ha 
d'anar a alguna de les plataformes digitals de 
compra de llibres, tot i que es descarrega sense 
cost econòmic 
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https://www.planetadelibros.com/libro-
coronavirus-un-libro-para-ninos-y-ninas/  

 1/05   L'editorial valenciana Mediavaca celebra 20 anys, podeu veure el 
fruit del seu treball a este minidocumental. 

https://estopasara.wdc2022.com/20-anos-de-la-
editorial-valenciana-media-vaca-en-un-documental 

 

 2/05 A la pàgina de Weeblebooks trobareu llibres 
infantils en pdf per a infants i joves, els trobareu 
classificats per edats i per matèria, els teniu 
disponibles en castellà i alguns en anglés. 

https://weeblebooks.com/es/cuentos-
infantiles/ 

 

 

 

 

 2/05  Des de sa casa de Castelló, la narradora Tània 
Muñoz ens conta el conte 'Ruidos bajo la cama' 

https://www.youtube.com/watch?v=UXkG
DoWHFxw 

 

 

 3/05  Avui vos portem el conte tradicional de “Mig 
pollastret” narrat i amb unes activitats per a poder-
lo contar vosaltres també a casa. 

http://estaticos.educalab.es/cniie/leer.es/c
uentosredondos/cuentos/medio_pollito/m
edio_pollito04.html 

 

Des de la Biblioteca vos proposem fer papiroflexia tingues l'edat 
que tingues, anima't! 

www.ivam.es/es/actividades/plegats-una-papiroflexio-
animal/ 
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 4/05  El contacontes Carles Cano avui ens conta ben 
ràpid “El cigronet” 

https://www.youtube.com/watch?v=chLA
DaXbo8k 

 

Alguna vegada heu pensat en fer un curt sobre un llibre que vos 
ha agradat? Fins el 25 de maig podeu crear el vostre propi trailer 
d'un obra literària i participar a 

https://leer.es/proyectos/trailer-obra-literaria Per a 
alumnat de 5è de primària fins a secundària. 

 

 5/05 Des de l'editorial Astiberri es podeu descarregar un 
nou recull d'històries gràfiques “Lecturas a 
domicilio, libro naranja” 

https://www.astiberri.com/products/lectura
s-a-domicilio-libro-naranja 

 

L'il·lustrador Emilio Uberuaga ens conta el conte 
'Tres tigres en un trigal', de Daniel Nesquens 

https://youtu.be/Y-R7843evu8 

 

 

 6/05  Coneixeu el Museu d'Art Contemporani de 
Vilafamés? Un conte amb imatges vos el presenta 

a este vídeo https://vimeo.com/399691892  

L'editorial Blackie Books ens presenta un quadern per a adults 
d'activitats per fer durant el confinament. Entreu a 

www.casablackie.org i vos el podreu descarregar. És d'allò 
més divertit! 

 7/05  Avui vos proposem el contacontes de “Los 
pendientes que perdí”, un llibre que teniu esperant-
vos a la Biblioteca 

https://youtu.be/7IXSQbQkkss  

Des d'Edicions de Bullent ens expliquen com es fa una il·lustració 
d'un llibre, i si voleu la podeu pintar vosaltres també 

http://bullent.blogspot.com/2020/04/3-en-1-com-es-fa-
dibuixa-i-acoloreix-la.html  

 8/05  El conte Artur i Clementina és ja tot un clàssic, el 
coneixeu? El trobareu al Racó Violeta de la 
Biblioteca. 

http://www.kalandraka.tv/es/video/arturoy
clemen 

 

Sabieu que l'escriptor de novel·les de ciència ficció George H. 

White era valencià? https://youtu.be/dxH4JY3tcgY 
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 9/05  Per als infants tenim la rondalla tradicional 
recollida per Enric Valor, “La xiqueta que va nàixer 

de peus” https://youtu.be/xm1eduozUAM 

 

Avui vos proposem conèixer l'obra de l'il·lustrador alacantí Miguel 
Calatayud en este documental 

https://youtu.be/Au8Qnz1Hgnk 

 

 10/05   Voleu apropar-se a la feina de la coneguda il·lustradora anglesa 
Helen Oxenbury? De segur que reconeixeu alguns dels seus 
llibres. Ací ens conta com treballa 
http://www.kalandraka.tv/es/video/oxenbury 

 10/05   
 

Avui diumenge teniu ganes de fer un experiment? què vos sembla 
crear el vostre propi circuit d'electricitat alhora que viatgeu per 
Espanya? A la web de la Biblioteca Nacional vos fan una proposta 
https://view.genial.ly/5c3dcf470eeafa309dccffc2 

 10/05   
 

Si teniu curiositat per saber quin llibre es va publicar l'any del 
vostre naixement, ací han fet una recopilació dels més coneguts 
https://queleerlibros.com/que-libro-se-publico-el-mismo-ano-de-tu-
nacimiento/?fbclid=IwAR1X82-
RXqnB6SlwmPwKOAwlVoYBfY9WZM_IYwEZtKtoyXm6SSCvCF5
HJQ8  
 

 11/05 La Biblioteca de l'Institut Cervantes ens ofereix 
alguns audiollibres d'autors i autores com 
Benedetti, Rosa Montero o Ana María Matute. 
Accès gratuït amb registre previ a la web 
bibliotecacervantes.odilotk.es/opac/#indice 

  

 11/05  Podeu escoltar el conte infantil “Cándido y los 
demás”, de la mà del seu autor Fran Pintadera a 
http://www.kalandraka.tv/es/video/saraefrancandid
o 

 

 

 12/05   La revista infantil Namaka ofereix els seus números de manera 
gratuïta fins al final del confinament, amb suscripció prèvia 
https://revistanamaka.com 
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 12/05   La Biblioteca Valenciana ens proposa conèixer alguns dels 
dibuixants de còmic valencians més importants, i saber quina 
novel·la gràfica que els va marcar en la infància. Podeu escoltar-
los a #Tebeodesdecasa http://bv.gva.es/va/destaquem/-
/asset_publisher/OmJIJd1Vl03q/content/-
tebeodesdecasa?redirect=http%3A%2F%2Fbv.gva.es%2Fca%2Fd
estaquem%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OmJIJd1Vl03q%26p_p
_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_8589BXV1IWkC__column-
2%26p_p_col_count%3D1  

 13/05   Vos sonen escriptores com Maria de Zayas o Sor Juana Inés? Ara 
les podreu conèixer millor a l'exposició “Tan sabia como valerosa: 
mujeres y escritura en el siglo de oro”, que està disponible en línia 
https://cvc.cervantes.es/literatura/sabia/default.htm 

 13/05  La narradora d'Ontinyent Almudena Francés ens 
conta el conte de Koibo, “Koibo el intrépido” 
https://youtu.be/ve4CPyObpnc 
 

 

 14/05   No totes les manualitats són per als infants, als adults també ens 
agraden, veritat? L'editorial Gustavo Gili ens ofereix alguns llibres 
amb projectes per a fer a casa https://ggili.com/blog/proyectos-do-
it-yourself-cuarentena-pdf-en-abierto/ 

 14/05   Xiquetes i xiquets, amb la Casa del Lector podeu anar de viatge 
literari pel nord d'Europa, i a més després crear la vostra pròpia 
pel·lícula a casa amb els personatges dels contes, anem? 
https://casalector.fundaciongsr.org/viaje-literario-por-los-paises-
nordicos/ 

 15/05   A la revista Saó, han preparat una selecció de recursos gratuïts en 

línia per a aprendre i repassar valencià, podeu accedir ací 

https://revistasao.cat/recursos-gratuits-en-linia-per-a-aprendre-

valencia/ 

 15/05  Coneixeu el conte infantil de “El topo que quería 

saber quién se había hecho aquello en su 

cabeza”? Una història de Werner Holzwarth que de 

ben segur agradarà als més menuts i menudes de 

casa. https://youtu.be/TMDLyuzSyMI 
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 16/05 Project Gutemberg és una web on hi ha accés a 

nombrosos llibres electrònics de domini públic, els 

podeu llegir des dels vostres dispositius, hi ha en 

moltes llengües 

https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

  

 16/05 Segur que molts dels xiquets i xiquetes de més de 

8 anys conèixen a Agus i els monstres. Teniu 

disponible un nou llibre gratuït dels seus autors: 

¡Junts a casa!: els díes del coronavirus. Podeu 

accedir a 

https://www.agusanmonsters.com/ca/coronavirus 

  

 16/05   “Somos cine” és una iniciativa de RTVE per a veure pel·lícules 

espanyoles de manera gratuïta durant el confinament. Podeu 

consultar totes les que hi ha al seu web 

https://www.rtve.es/television/somos-cine/ 

 17/05 L'editorial Caliu cedeix alguns dels seus títols de 

manera gratuïta. Al seu fons, podem trobar per 

exemple el llibre amb receptes típiques 

valencianes “A mos redó” 

https://larepartidora.org/botiga/llibres/ecologismes/

a-mos-redo/ 

  

 17/05  Avui vos proposem el contacontes de “Ya 

voooooy” de Susana Peix, de l'editorial Bululú. En 

esta ocasió narrat per Montse Panero 

https://youtu.be/RKXeej-aD3E 

 

 18/05 A la Biblioteca Cervantes Virtual, hi ha un apartat 

amb obres d'autorscar valencians. Podeu trobar 

per exemple este treball sobre l'obra de Teodor 
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Llorente, amb edició crítica realitzada per Rafa 

Roca, autor d'Alaquàs. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/teodor_llo

rente/obra/obra-valenciana-completa/ 

 18/05  Vos proposem que els infants s'acosten al món de 

les rondalles valencianes, com per exemple veient 

la de “La rabosa i el llop” 

https://youtu.be/t4M742MGnyw 

 

 19/05   Si esteu aprofitant este temps per a practicar anglès, podeu 
descarregar-se este llibre 
d'activitats i tires còmiques d'Archie. Si no és el vostre cas, sempre 
podreu aprofitar este recurs per a acolorir molts dels seus dibuixos 
http://bit.ly/ArchieActivity 

 19/05  La narradora Belén Sáez conta als bebetecos, els 
més xicotets i xicotetes de casa, el conegut conte 
“Luna” d'Antonio Rubio, de l'editorial Kalandraka 

http://www.kalandraka.tv/es/video/luna 

 

 20/05 Si teniu més ganes de lectura, podeu disposar 
d'obres en obert d'autors com Julio Verne, Mary 
Shelley, Herman Hesse o Arthur Conan Doyle a 
esta pàgina web 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/inde
x.php?clave=ObrasClasicas&pag=0 

  

 20/05  La científica Anna Cabré ens conta el conte infantil 
que va escriure després d'anar a una missió per a 
investigar sobre el canvi climàtic. Es diu “Mamá se 
ha ido a la Antártida” i és 
de l'editorial Zahorí Books. 
https://youtu.be/ETXIpVesVnE 

 

 21/05  “Cachalote” és un conte per a fomentar la diversitat 
i el respecte, ens el conta Laia, de 
Rebombori Cultural 
https://youtu.be/HOEvRAmonIA 

 

 21/05 Avui vos presentem una plataforma on aconseguir 

llibres digitals garantint els drets dels 
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autors i autores. Hi trobareu llibres per a totes les 

edats i d'alguns gratuïts https://lektu.com/ 

 22/05  La història de los “Chivos chivones” és un conte 
tradicional anglès que agrada molt als infants. 
Olalla González, la seua adaptadora al castellà, 
ens el conta a aquest vídeo 
kalandraka.tv/es/video/chivos 

 

 22/05 L'editorial Astiberri llança un altre llibre gratuït 

d'històries gràfiques: Lecturas a domicilio, libro 

morado. Trobareu autors tan reconeguts com 

Cristina Durán, Miguel A. Giner o Mauro Entrialgo. 

https://www.astiberri.com/products/lecturas-a-

domicilio-libro-morado 

  

 23/05 La biblioteca Cervantes Virtual, dóna accés a molts 

llibres de literatura i llengua, però 

també a llibres infantils i juvenils. Com per exemple 

“l'illa de Benidorm” o “L'estrella d'or” 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca

_literatura_infantil_juvenil/ 

  

 23/05 Vos proposem una sèrie d'audiollibres clàssics que 

de ben segur vos agradaran 

https://librivox.org/search? 

primary_key=5&search_category=language&searc

h_page=1&search_form=get_results 

  

 23/05  El narrador Carles Cano ens conta la llegenda “El 
drac del patriarca”, en la versió adaptada 
per Alicia Casanova per a l'Editorial Edelvives 
https://youtu.be/BLNervX9V3A 

 

 24/05  Ara que ja podem eixir més de casa, què vos 

sembla escoltar contes sobre dones científiques 

mentre feu un passeig? Ciència per a dur posada! 
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https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-

mncn/audiocuento/audiocuentos-de-cuentame-

como-dedicarme-la-ciencia 

 24/05 Per als adults, si teniu ganes d’apropar-vos a 

l’astrofísica, vos proposem un llibre divulgatiu que 

podeu llegir en línia. “Un viaje al Cosmos en 52 

semanas” 

http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpubli

c/direct/workspace/SpacesStore/cf09b00b-180e-

4e57-810c-9fb099a993fc/viajeCosmos.pdf 

  

 25/05 Si voleu saber el qui és qui dins del tebeo valencià, 

podeu consultar el llibre “Inventario del tebeo 

valenciano 2018-2019”, on trobareu els treballs 

d’alaquassers com Gerard Miquel o Iván García. 

http://www.ceice.gva.es/documents/161918695/16

3428820/Inventario+del+Tebeo+Valenciano_Definit

ivo.pdf/5c004fff-4185-4fa2-8750-217e487282ed 

  

 25/05  La narradora valenciana Rosabel Cano ens conta 

el conte “La mariposa Matilda”, amb la tècnica 

japonesa del Kamishibai 

https://youtu.be/4DId52a31k8 

 

 

 26/05   Si vos agrada el món de Harry Potter no vos podeu perdre la web 

que l’autora ha fet per a gaudir i llegir durant el confinament 

https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home  
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 26/05 La Biblioteca Nacional conserva un sainet sobre la 

nostra localitat escrit cap a 1800. Si voleu conèixer 

l’obra "La cotorra de Alacuás" podeu dirigir-se al 

web 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh000021822

8 

  

 27/05 La revista “Archivo de arte valenciano”, on 

participen especialistes de la nostra història de 

l’art, està disponible de manera digital. Podeu 

consultar els seus articles a 

http://www.realacademiasancarlos.com/archivo-de-

arte-valenciano/  

  

 27/05   Si tens entre 4 i 10 anys, explora l’univers amb endivinalles, 

contes, poesies… descobreix la web Unawe 

http://sac.csic.es/unawe/  

 28/05 Si t’interessen les plantes, a la Biblioteca Digital del 

Real Jardín Botánico pots accedir a llibres 

electrònics sobre tot tipus de plantes, fongs o 

jardineria https://bibdigital.rjb.csic.es/ 

  

 28/05  L’enyorat Llorenç Giménez, el contacontes, ens 

explica la història de “Peret i Marieta” 

https://apuntmedia.es/es/la-colla/infantil/els-contes-

de-llorenc-gimenez/peret-i-marieta 

 

 29/05 A la Biblioteca virtual de Defensa hi ha llibres 

digitals que podeu llegir? I també alguna curiositat, 

com expedients d'avistaments d'OVNIS o un plànol 
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del terme d'Alaquàs de l'any 1800 aproximadament 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n

/consulta/busqueda_referencia.cmd?idValor=1181

928&id=4989&posicion=1&forma=ficha 

 29/05  La narradora valenciana Eva Andújar ens explica 

el conte ¡Lobo! https://youtu.be/X2QFobh4--E 

 

 30/05   Nina de l’espai són una sèrie de dibuixos infantils que apareixen a 

À punt. Sabies que en la seua creació participa Ángel Martínez, 

dissenyaire d’Alaquàs? https://apuntmedia.es/es/la-

colla/preescolar/nina-de-l'espai/1  

 30/05  L’autora Anna Ballester proposa endevinalles, 

redolins i cançons sobre la primavera per als 

infants a https://youtu.be/92QG2LVKqHk 

 

 31/05  Elisenda Roca ens conta el seu conte infantil “Oh, 

oh, la pilota” https://youtu.be/iGKp0TNhNXk 

 

 31/05 En la web del CSIC teniu disponibles quasi 500 

llibres digitals sobre diferents temàtiques com 

ciència, música, tradicions… i tot de manera 

gratuïta http://libros.csic.es/freebooks.php  

  

 

 


