DVD’S
WALL·E
IDVD Wal
WALL·E, un robot escombriaire que
porta 700 anys netejant una deshabitada Terra, descobreix una nova missió
en la seva vida quan es troba amb EVA,
un lluent robot explorador. Aquest
s'adona que WALL ·E ha donat accidentalment amb la clau que pot fer de la
Terra un planeta habitable altra vegada i junts tornen a l'espai per viure la
major de les aventures.
Wall·E resulta idònia per treballar el
signiﬁcat del llenguatge no verbal.

La mecànica del corazón
DVD Mec
Explica la història de Jack, un nen que
va néixer en un dia tan fred que el seu
cor es va congelar i van haver de reemplaçar-lo per un rellotge de cucut. Jack
sobreviurà amb aquest rellotge sempre
que segueixi les tres lleis: no tocar les
manilles, controlar la seva ira i sobretot mai, mai, mai enamorar-se.
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Los mundos de Coraline
IDVD Mun
Coraline descobreix un món paral·lel
que amaga una altra versió de la seva
vida. A primera vista, la realitat alterna0va millora la veritable: els seus
pares l'escolten i passen més temps
amb ella, encara que tenen botons en
lloc d'ulls. Però les coses comencen a
torçar-se, i Coraline voldrà tornar a
casa.

Del revés
IDVD Del
Alegria, Tristesa, Ira, Por i Fàs0c són les
cinc emocions que habiten a l'interior
de Riley, una nena que està en plena
adolescència i viu mil situacions noves
després de traslladar-se a San Francisco.

Monstruos S.A
IDVD Mon
Explica l'aventura d'una nena, Boo, que
s'inﬁltra en el món dels monstres (uns
monstres que semblen que ja no són
tan efec0us com abans i no fan por), i
es dedica a espantar-los.

Biblioteca Biblio@teneu
Ediﬁci L’Ateneu
Plaça de la Vila, s/n
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel. 93 579 69 81
b.st.fost.b@diba.cat
h*p://bibliotecavirtual.diba.cat/
Horari:
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:30
Dilluns, dijous i dissabtes de 10:00 a 13:30
Dissabtes de juliol i tot el mes d’agost tancat

Contes per treballar les
emocions i els sen ments
Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles

Contes
El monstre de colors
Llenas, Anna
Signatura: I* Lle
El monstre de colors no sap què li passa.
S'ha fet un embolic amb les emocions i ara
toca desfer l'embolic. Serà capaç de posar en
ordre l'alegria, la tristesa, la ràbia, la por i la
calma?

Orejas de mariposa
Aguilar, Luisa
I*Agu
Orelles de papallona és un conte ideal per
aprendre a acceptar-nos tal com som i per
superar els complexos Esics.

Adivina cuánto te quiero

De vegades

MacBratney, Sam
I* Mac
Endevina com t’es8mo ens parla de la relació entre una llebre pe0ta i la seva mare i la
seva mesura de l’amor amb una conversa
que tenen abans d’allitar-se.

Dodd, Emma
I*Dod
De vegades està content. De vegades esta
trist. De vegades és amable, etc.
Però l’elefantet sap que la mare sempre l’es0marà.

Una mica de mal humor
Carrier, Isabelle
I* Car
En Pit i en Pat són bons amics. Juguen, riuen
i s'ho passen d'allò més bé junts. No poden
ser més feliços perque es tenen l’un a l'altre i
estan convençuts que res ni ningú pot trencar l'amistat que els uneix. De mica en mica,
però, la monotonia i la convivència fan que
sorgeixin pe0ts problemes, els dos amics
comencen a no estar d'acord en certes coses, i s'enfaden sovint .

Laberint de l’ànima

Llenas, Anna
I152 Lle
La teva ànima té tants rostres, pensaments i
sen0ments com estats en què et puguis
trobar. Alguns d'ells són vius i lluminosos, i
d’altres ben foscos. Hi ha alguns que t’aporten ànim i energia; i hi ha d’altres que, no
saps com, t'ho resten ...
Aquest llibre et convida a que resonis amb
tots aquests estats en un viatge cap a tú
mateix, a través de les teves emocions, pensaments i sen0ments, seguint el camí del
laberint.

Jo mataré monstres per tu
Balmes, San8
I* Bal
La Mar0na no pot dormir a les nits perquè té
por. Creu que sota el terra s’amaga un món
habitat per monstres de colors que caminen
cap per avall. Potser, si un dia es posen d’acord i comencen a saltar tots a la vegada,
podrien trencar el terra i emportar-se la
Mar0na al seu món, i obligar-la a caminar al
revés...

Yo voy conmigo
Díaz Reguera, Raquel
I**Dia
A una nena li agrada un nen, però el nen no
es ﬁxa en ella, no la mira. Què fer? Els seus
amics li aconsellen de tot: que es tregui les
cues, les ulleres, el somriure, les pigues, les
ales, que no sigui tan xerraire. Però, amb
tant treure la nena s'adona que ja no és ella
i decideix recuperar les seves cues, les seves
ulleres, el seu somriure...

El buit
Llenas, Anna
Signatura: I* Lle
La vida és plena de trobades, i també de pèrdues.
El buit és un llibre que ens parla de la resiliència, o la capacitat de sobreposar-se a l’adversitat i trobar-hi un sen0t.

Bernat l'amoïnat
Browne, Anthony
I* Bro
En Bernat és un nen preocupat al que li angoixen moltes coses. Després de passar una
diEcil nit a casa de la seva àvia, aquesta li
dóna la recepta per desfer-se de les seves
preocupacions.

Les emocions d’en Pol
Slegers, Liesbet
I* Sle
Les emocions són presents en tot moment en
la vida d’en Pol. Quan està enfadat, content,
trist, quan necessita ajuda, etc. Al Pol li agrada explicar als demés com se sent.

El nen gris
Farré, Lluís
I* Far
Excel·lent àlbum il·lustrat que explica la història d'un nen que, quan neix, és totalment gris
i insensible a la realitat que l'envolta. Fins
que no li passa un fet excepcional, no descobrirà la importància de les emocions.

