PER
CARNAVAL,
TOT S'HI VAL
Guia bibliogràfica

Us presentem una selecció de recursos que us ajudaran a
conèixer i a preparar una de les festes més divertides de l’any:
El Carnaval!
Cada gener o febrer el rei carnestoltes ve. Heu d’estar ben
preparats per no quedar-vos bocabadats. Anoteu bé tot el que
heu de saber:
“Durant el Carnaval regna un animal.
En el món al revés l’or no val res,
una noia és vella.. i el llop una ovella!
Els mestres són ignorants i els savis són els infants..
Durant Carnestoltes.. mana el Poca-Soltes!
Dos petons per un pet que si ballo estic quiet.”
Josep Maria Sala Valldaura. (Disfresses. Barcelona : La Galera;
2002)
Gaudiu d’aquesta festa amb una disfressa. Bruixes, pallassos i
homes llops... tots entren al ball del senyor Carnestoltes... Un rei
de debò que mana uns dies i els altres no!

Llibres infantils
Carnaval / Javier Sobrino
Quan arriba Carnaval, l’Anna se sent incòmoda. Mai no
li han agradat ni la gentada ni el soroll. Però aquest
cop una cosa canviarà la seva manera de veure el món

El carnaval dels animals / Marianne Dubuc
Arriba el Carnaval! Els animals es preparen amb la
seva disfressa... Però, de què? Endevineu! Un llibre ple
d’imatges per llegir, jugar, sol o en companyia! Tot val
per Carnaval!

Lluna de Carnaval / Gianni Rodari
Tirallingues divertides, jocs poètics eixerits..
Enginy, humor intel·ligència, imaginació... en uns textos
breus i plens de sentit.

3 contes de Carnaval / Marianne Dubuc
Tres contes nous i diferents sobre Carnaval. En un, el
senyor Prudenci es disfressa de semàfor i per poc no
organitza un autèntic desgavell de trànsit. En l’altre, un
home eixelebrat canvia la vida del poble de Muntanya
Assenyada. I en el tercer, l’Hug decideix disfressar-se
de pirata i, quan surt al carrer, es troba amb algú que
porta una disfressa ben original...

Llibres infantils
Ara ve Carnestoltes / Teresa Sabaté
Els contes d'aquesta col·lecció van adreçats als nens
de pre-escolar i als dels primers anys de bàsica. El text
combina la narració amb
els refranys referits a la tradició que tracta: en aquest
cas el Carnestoltes.

Carnestoltes al jardí / Gemma Armengol
És carnestoltes! Per celebrar-ho totes les bestioles del
jardí s'intercanvien les feines durant un dia. Però de
vegades, les coses surten una mica al revés. És clar, no
és gens fàcil fer de perruquera, de conductor o de
fornera per primer cop!

Carnestoltes / text de Núria Font ; il·lustracions
d'Anna Clariana
Col·lecció, ambientada en la vida quotidiana
dels infants i que combina il·lustració i fotografia, per
conèixer les principals celebracions del nostre
calendari tradicional.

Manual del Carnestoltes / Teresa Duran, Irene
Bordoy
Tothom qui vulgui celebrar dignament, és a dir, amb
gresca, xivarri, tabola i xerinola, les festes de Sa
Majestat el rei Carnestoltes,
monarca dels poca-soltes i rei dels folls, trobarpa en
aquest llibre molts suggeriments pràctics...

Llibres infantils
Els Pantalons de la Vella Quaresma / Roger
Vilaplana
Un matí la vella Quaresma es va llevar amb ganes de
fer alguna cosa diferent; deixar els vestits de cada dia i
posar-se uns pantalons. Però es va trobar amb un
imprevist...Els contes estan escrits amb lletra de pal i
hi ha dues pàginesde vocabulari en anglès
Carnestoltes / Pilarín Bayés
El rei Carnestoltes, el rei de la gresca, arriba Dijous
Gras per presidir totes les festes i les rues, animant a
tothom a fer gatzara i a oblidar els problemes i les
tristors. Els nens i les nenes es disfressen i s’ho passen
pipa! Però tot acaba Dimecres de Cendra quan arriba
una vella amb set cames... la Vella Quaresma! Caldrà
esperar l’any que ve per tornar a dir ben alt: “Per
Carnaval tot s’hi val!”
Celebrem Carnestoltes / Carmina del Río; Silvia
Pla
El carnestoltes és tal vegada una de les festes més
divertides que celebrem. Per als nens el carnestoltes
és una ocasió per ser el que més ganes els hi faci.
Amb tan sols una disfressa és fàcil imaginar allò que
sembla impossible. Una ocasió ideal per deixar volar la
creativitat i la imaginació. A través de l’exemple de les
disfresses fetes a l’hora de plàstica a l’escola, aquesta
lectura mostra la facilitat de crear i imaginar. Els textos
estan escrits en vers, tant en majúscula com en
minúscula. I gràcies a la seva musicalitat faciliten la
lectura als més petits que s’inicien en ells d’una forma
entretinguda.

Disfresses i maquillatges
Libro Usborne del maquillaje de fantasia /
Caro Childs

Disfresses
Marta Ribón

Maquillajes creativos para fiestas infantiles :
Halloween, carnaval, cumpleaños... : 15
modelos paso a paso / Nicole Wolfanger-von Kleist

Disfraces, maquillajes, máscaras y sombreros /
Bainka Langnickel
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Horari
Matins dimecres i dissabte de
10 a 13’30h
Tardes de dilluns a divendres de
15h a 19:30h

