TRIA DEL CONTINGUT
DEL WEB DE CAVALL FORT

Il·lustració: Viladoms

Al nostre web pengem una part del
contingut que publiquem a les nostres
revistes. Hem fet una tria del material
que hi podeu trobar i que creiem que
us pot servir per a treballar a classe.

@cavallfortedicions

@cavallfort

@cavallfort

Per a nens i nenes de 4 a 8 anys

Contingut divulgatiu de temàtica variada que
intenta satisfer la curiositat dels tataners i els
convida a descobrir el món que els envolta.

Els contraris: pobre/ric, començar/acabar (Núm. 164)
https://cavallfort.cat/els-contraris-el-tatano-164/

Tots són transports públics (Núm. 167)
https://cavallfort.cat/tots-son-transports-publics/

Vida quotidiana
Ben nets i polits! (Núm. 153)
http://cavallfort.cat/ben-nets-i-polits/

Vull una mascota (Núm. 165)
http://cavallfort.cat/vull-una-mascota/

Anem al metge (Núm. 171)
https://cavallfort.cat/anem-al-metge/

Emocions

Contes i poesies que s’adapten a la capacitat
lectora del nens i estimulen el seu gust per llegir.
Els audiocontes, a més, permeten escoltar els
contes de la revista de la veu d’un narrador.
Contes
El gripau Badoc (Núm. 112)

Estic enfadat! (Núm. 115)

http://cavallfort.cat/el-gripau-badoc/

http://cavallfort.cat/estic-enfadat/

Un monstre a la sala (Núm. 134)

M’avorreixo (Núm. 129)

http://cavallfort.cat/un-monstre-a-la-sala/

http://cavallfort.cat/mavorreixo/

Bombons de sorra (Núm. 140)

Em sento culpable (Núm. 135)

http://cavallfort.cat/bombons-de-sorra/

http://cavallfort.cat/em-sento-culpable/

El petit mestre de Taüll (Núm. 154)

Soc valent! (Núm. 143)

http://cavallfort.cat/conte-el-petit-mestre-de-taull/

http://cavallfort.cat/soc-valent/

Em sento frustrat (Núm. 148)
http://cavallfort.cat/em-sento-frustrat/

Tinc un bon amic (Núm. 160)
http://cavallfort.cat/tinc-un-bon-amic/

Coses del cos

+

Audioconte

Un càntir per a fer passar la calor (Núm. 163)
http://cavallfort.cat/un-cantir-per-a-fer-passar-la-calor/

Poesia
Ulleres (Núm. 133)
http://cavallfort.cat/poesia-ulleres/

La sang (Núm. 150)
http://cavallfort.cat/la-sang/

El son (Núm. 169)
http://cavallfort.cat/el-son/

Natura
Els rinoceronts (Núm. 145)
http://cavallfort.cat/els-rinoceronts/

Audiocontes:
A partir del número 149 tots els contes que surten a l’edició en paper d’El Tatano es poden escoltar al web de la veu
d’un narrador i acompanyats de música i efectes sonors!
Aquí trobareu tots els audiocontes d’El Tatano:
http://cavallfort.cat/audiocontes/

Mira com juguen! (Núm. 159)
http://cavallfort.cat/mira-com-juguen/

L’època dels dinosaures (Núm. 166)
http://cavallfort.cat/lepoca-dels-dinosaures/

El coala (Núm. 172)
http://cavallfort.cat/el-coala/

Temes diversos

Tot són rodones, però no sempre! (Núm. 147)

Personatges divertits que conviden els tataners
a viure aventures emocionants. A través de
les seves historietes, els petits lectors fan volar
la imaginació.
Mixu Mixu

El Mixu Mixu fa el fatxenda (Núm. 146)

https://cavallfort.cat/tot-son-rodones-pero-no-sempre/

http://cavallfort.cat/el-mixu-mixu-fa-el-fatxenda/

El punxó (Núm. 149)

El Mixu Mixu i la tieta Pili (Núm. 158)

https://cavallfort.cat/el-punxo/

http://cavallfort.cat/el-mixu-mixu-i-la-tieta-pili/

Els contraris: calçat/descalç, bé/malament (Núm. 156)

El Mixu Mixu i el turbant (Núm. 173)

https://cavallfort.cat/els-contraris/

http://cavallfort.cat/el-mixu-mixu-i-el-turbant/
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Per a nens i nenes de 4 a 8 anys

Rita Pinyada
Aigua fresca, vent suau (Núm. 139)
http://cavallfort.cat/aigua-fresca-vent-suau/

La cursa més ràpida de l’univers! (Núm. 152)
http://cavallfort.cat/la-cursa-mes-rapida-de-lunivers/

Rut i Piu
Mosquits! (Núm. 151)
http://cavallfort.cat/mosquits/

Animals amagats (Núm. 170)
http://cavallfort.cat/animals-amagats/

Jan de l’Os
En Jan de l’Os va de monstre (Núm. 142)
http://cavallfort.cat/en-jan-de-los-va-de-monstre/

En Jan de l’Os treu aigua del pou (Núm. 162)
http://cavallfort.cat/en-jan-de-los-treu-aigua-del-pou/

Activitats

Propostes divertides i adaptades a l’edat
dels tataners que estimulen la seva creativitat.
En teniu una bona pila a l’especial ‘Jo em
quedo casa’.
Cuina
Makiterrà d’enciam i salmó (Núm. 137)
http://cavallfort.cat/makiterra-denciam-i-salmo/

Tallers
Fem un esquirol (Núm. 155)
http://cavallfort.cat/fem-un-esquirol/

Jocs
Pitijoc: Foto de família (Núm. 157)
http://cavallfort.cat/foto-de-familia/

Especial #joemquedoacasa:
Per tal de fer una mica més entretinguda i fàcil de passar
la situació excepcional que ha provocat la covid19, a Cavall
Fort i El Tatano hem preparat un recull d’activitats que
anem publicant al web. Hi trobareu jocs, manualitats,
experiments, receptes de cuina…
Aquí us podreu descarregar els pdfs lliurement:
http://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
Il·lustració: Òscar Julve
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Un viatge increïble: l’aventura de
Fridtjof Nansen al pol Nord (Núm. 1356)

Contingut divulgatiu sobre temes ben diversos,
escrit expressament per a despertar la curiositat
dels lectors de la seva edat.

http://cavallfort.cat/un-viatge-increible-laventura-de-fridtjof-nansen-al-pol-nord/

Aleksandr Borodin, un músic
amb molta química! (Núm. 1371)

Relacions socials

http://cavallfort.cat/aleksandr-borodin-un-music-amb-molta-quimica/

Molt més que mascotes! (Núm. 1304)
http://cavallfort.cat/molt-mes-que-mascotes/

Christine de Pisan, la primera
escriptora professional (Núm. 1373)

Els avis, amics de l’ànima (Núm. 1326)
http://cavallfort.cat/els-avis-amics-de-lanima/

http://cavallfort.cat/christine-de-pisan-la-primera-escriptora-professional/

Per què em sento frustrat? (Núm. 1360)
http://cavallfort.cat/per-que-em-sento-frustrat/

Fa mil anys: A la farga (Núm. 1377-1378)

Les notícies enganyoses (Núm. 1375)

http://cavallfort.cat/fa-mil-anys/

http://cavallfort.cat/les-noticies-enganyoses/

Jeanne Baret, la botànica que va desafiar
les lleis del mar (Núm. 1381)

Les nenes de rosa, els nens de blau? (Núm. 1383)
http://cavallfort.cat/les-nenes-de-rosa-els-nens-de-blau/

https://cavallfort.cat/jeanne-baret-la-botanica-queva-desafiar-les-lleis-del-mar/

Ciència

La Maternitat d’Elna, una illa de pau (Núm. 1384)

Viurem cada vegada més? (Núm. 1307)

http://cavallfort.cat/la-maternitat-delna-una-illa-de-pau/

http://cavallfort.cat/viurem-cada-vegada-mes/

Mediterrani, el mar que es va assecar
i es va tornar a omplir (Núm. 1312)

Literatura
L’abecedari de Roald Dahl (Núm. 1303)

http://cavallfort.cat/mediterrani-el-mar-que-es-vaassecar-i-es-va-tornar-a-omplir/

http://cavallfort.cat/labecedari-de-roald-dahl/

L’escriptor Joan Barceló i Cullerés (Núm. 1308)

Per què neteja, el sabó? (Núm. 1340)
http://cavallfort.cat/per-que-neteja-el-sabo/

http://cavallfort.cat/lescriptor-joan-barcelo-i-culleres/

La fotònica, la ciència de la llum (Núm. 1351)

Jane Austen, la (d)escriptora del
seu temps (Núm. 1321-1322)

http://cavallfort.cat/la-fotonica-la-ciencia-de-la-llum/

http://cavallfort.cat/jane-austen-la-descriptora-delseu-temps/

Els secrets del Sincrotró ALBA (Núm. 1355)
http://cavallfort.cat/els-secrets-del-sincrotro-alba/

Frankenstein, la novel·la que va
despertar un nou món (Núm. 1341)

A quina velocitat viatgem? (Núm. 1358)
http://cavallfort.cat/a-quina-velocitat-viatgem/

http://cavallfort.cat/frankenstein-la-novella-que-vadespertar-un-nou-mon/

Natura

La Colometa (Núm. 1344)

Un orfenat per a elefants (Núm. 1311)

http://cavallfort.cat/la-colometa/

http://cavallfort.cat/un-orfenat-per-a-elefants/

L’escriptor Manuel de Pedrolo (Núm. 1348)

Per què hi ha animals amb
les pupil·les verticals? (Núm. 1328)

http://cavallfort.cat/lescriptor-manuel-de-pedrolo/

Tocats del llibret: Personatges literaris molt
i molt bojos per la lectura (Núm. 1385-1386)

http://cavallfort.cat/per-que-hi-ha-animals-amb-pupilles-verticals/

Quan un animal salvatge necessita ajuda (Núm. 1336)
http://cavallfort.cat/quan-un-animal-salvatge-necessita-ajuda/

Història

Qui va inventar el xumet? (Núm. 1315)
http://cavallfort.cat/qui-va-inventar-el-xumet/

http://cavallfort.cat/tocats-del-llibret/

Coneguem Rodari, el mestre
de les paraules (Núm. 1387)
http://cavallfort.cat/coneguem-rodari-el-mestre-de-les-paraules/

Arts

Pompeu Fabra, l’enginyer del català (Núm. 1343)

Johann Sebastian Bach:
Un nom musical (Núm. 1309)

http://cavallfort.cat/pompeu-fabra-lenginyer-del-catala/

http://cavallfort.cat/un-nom-musical/
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Cantar entre muntanyes.
L’Escolania de Montserrat (Núm. 1332)
http://cavallfort.cat/cantar-entre-muntanyes-escolania-de-montserrat/

Us han dit mai que sou uns comediants? (Núm. 1333)
http://cavallfort.cat/us-han-dit-mai-que-sou-uns-comediants/

Historietes originals, creades per a la revista, o
arribades des de les millors tradicions de còmic
europeu i americà. Totes elles desperten la
imaginació dels lectors.
Calvin i Hobbes (Núm. 1319)

http://cavallfort.cat/la-magia-del-celluloide/

http://cavallfort.cat/benvinguts-a-cavall-fort-calvin-i-hobbes/

Rembrandt, fotògraf de pinzell (Núm. 1364)

Ornis (Núm. 1321-1322)

La màgia del cel·luloide (Núm. 1349)

http://cavallfort.cat/rembrandt-fotograf-de-pinzell/

Noves tecnologies
Què és Internet? (Núm. 1310)

http://cavallfort.cat/ornis-cavall-fort-1321-1322/

Senyor Pot: Calor d’estiu (Núm. 1345-1346)
http://cavallfort.cat/calor-destiu/

http://cavallfort.cat/que-es-internet/

Les fantàstiques aventures de Joan Amades:
Una tramuntana de por (Núm. 1369-1370)

Què és, la impressió en 3D? (Núm. 1320)

http://cavallfort.cat/una-tramuntana-de-por/

http://cavallfort.cat/que-es-la-impressio-en-3d/

Pesquis i Baliga (Núm. 1376)

Què és, la intel·ligència artificial? (Núm. 1335)
http://cavallfort.cat/que-es-la-intelligencia-artificial/

Els algorismes (Núm. 1380)
http://cavallfort.cat/els-algorismes/

Entrevistes
L’Alfredo, investigador de la malària (Núm. 1323)
http://cavallfort.cat/lalfredo-investigador-de-la-malaria/

La Núria, professora d’enginyeria
i divulgadora (Núm. 1327)
http://cavallfort.cat/la-nuria-professora-denginyeria-i-divulgadora/

L’Eloi, home del temps (Núm. 1352)
http://cavallfort.cat/leloi-home-del-temps/

Kap, dibuixant (Núm. 1357)

http://cavallfort.cat/pesquis-i-baliga-1376/

Activitats

Propostes variades per a fer manualitats, cuinar
receptes, jugar o experimentar amb la ciència.
En trobareu un bon recull a l’especial ‘Jo em
quedo casa’.
Cuina
Gaspatxo emmaduixat (Núm. 1366)
http://cavallfort.cat/gaspatxo-emmaduixat/

Laboratori
Bombolles de sabó gegants (Núm. 1367)
http://cavallfort.cat/bombolles-de-sabo-gegants/

http://cavallfort.cat/kap-dibuixant/

La Mireia, trompetista (Núm. 1363)
http://cavallfort.cat/la-mireia-trompetista/

La Juliana, comunicadora (Núm. 1379)
http://cavallfort.cat/la-juliana-comunicadora/

Lectura

Especial #joemquedoacasa:
Per tal de fer una mica més entretinguda i fàcil de passar
la situació excepcional que ha provocat la covid19, a Cavall
Fort i El Tatano hem preparat un recull d’activitats que
anem publicant al web. Hi trobareu jocs, manualitats,
experiments, receptes de cuina…
Aquí us podreu descarregar els pdfs lliurement:
http://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/

Contes que conviden els nens a endinsar-se
en històries divertides, trepidants o emotives.
D’aquesta manera reforcen el seu hàbit lector.

Una nit sense son (Núm. 1339)
http://cavallfort.cat/una-nit-sense-son/

Les col·leccions de la Duna (Núm. 1345-1346)
http://cavallfort.cat/les-colleccions-de-la-duna/

El violí de l’Ismael (Núm. 1359)
http://cavallfort.cat/el-violi-de-lismael/
Il·lustració: Viladoms
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