BRESSOLES, CONTES I
CANÇONERS
Documents
Documents relacionats a la biblioteca :
- Cançoner infantil : les millors cançons de la nostra tradició popular per a nens i
nenes. Barcelona : RBA/La Magrana, 2008. I 78 CAN
- Virolet Sant Pere : cançons populars catalanes per a infants de 2 a 5 anys.
Barcelona : Abadia de Montserrat, 2008. I 78 VIR
- Amades, Joan. El jugar de l’Amades : cultura d’infants. Tarragona : El Mèdol,
1996. 398.1 AMA
- Badia i Solé, Marta. Tat : recull de moixaines, jocs i cançons per a infants.
Tarragona : Arola, 2007. (Llibre + CD) RP 78 BAD
- Bryant, Sarah C. Com explicar contes. Barcelona : Biblària, 2008. RP 82 BRY
- Dalmau, Antoni. Jocs, cançons i costums que no hem de perdre. Barcelona :
Columna, 2008. PIR 39
- Menéndez-Ponte, Maria ; Serna, Ana. Duérmete, niño : antología de nanas.
Madrid : Sm, 2002. (Llibre + CD) RP 784 MEN
- Ortiz, Estrella. Contar con los cuentos. Cabanillas del Campo : Palabras del
Candíl, 2009. RP 82 ORT
- Ros, Roser. Moixaines d’infant. Barcelona : La Galera, 1998. RP I 39 ROS
- Ros, Roser. Jo en sé una cançó per al meu nadó. Barcelona : Timun Mas, 2003.
(Llibre + CD) RP 78 ROS

Recursos a la xarxa i activitats musicals
. Jocs de Falda. Es tracta d’un espai de la web de Menorca TV dedicat a les
bressoles. Té una qualitat i una sensibilitat especials.
<http://www.menorcatv.com/jocsdefalda>
. El petit explorador. Pàgina web que recull diferents activitats per fer en família i
pensades per a nadons, infants i joves per tot el territori català. Destaquem la
programació musical del Palau de la Música, el Liceu i l’Auditori.
<www.elpetitexplorador.com>
. Música per a nadons. Programa de l’Ajuntament de Barcelona en que es treballa
la música per als més menuts des de diferents escoles de música de la ciutat.
(prioritat pels empadronats a Bcn, però si queden places, també s’hi pot accedir)
<http://w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol/>
. Mars de paper. Programa de llibres per a infants i joves creat per Televisió dels
Pirineus. El programa núm. 1 està dedicat a llibres per a infants dels 0 als 3 anys.
<http://www.pirineustelevisio.com/mars-de-paper/>
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