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Presentem-nos: 

L’eLI! 
MANCANCES                                                    DUBTES 
(taxonomia, canonització, catalogació, accés simplificat, coneixements pràctics…) 

Qui és l’eLI? 
 
La Literatura Digital Infantil (o literatura electrònica infantil) 

 

És literatura  
(paraula, màgia, ficció, històries…) 

És literatura digital  
(“creació [al voltant de la paraula] que neix directament des de procediments digitals i 
que només pot ser consumida en aquests dispositius” –Borràs) 

És literatura infantil 
( adreçada al públic infantil, permet aprenentatge del llenguatge i les formes literàries 
bàsiques, la socialització en els valors i conductes d’una cultura, la incorporació a 
l’imaginari d’un col·lectiu…) 

No sempre és fàcil de trobar. 
 
Es presenta de diferents maneres. 



Tot de formes per l’eLI:  

ÀLBUM DIGITAL IL·LUSTRAT 
Què és l'àlbum digital il·lustrat? Una definició complexa 
Creació digital que només pot ser llegida/navegada en el dispositiu o dispositius (electrònics) per als quals ha 
estat creada, i en què tots els elements que la conformen (paraula escrita o narrada, so, il·lustració, tipografia, 
moviment, etc.) estan al servei de la creació de sentit, del desenvolupament de la història. 
 
Com són els àlbums il·lustrats? En procés d'evolució 
 "Desafortunadamente, por el momento se encuentran en el mercado numerosas obras poco elaboradas que 
nacen más pendientes de las posibilidades del mercado que de las opciones expresivas del medio." 
  
Celia Turrión 

Malgrat les mancances actuals: 
 
*L’eLI  (i les formes sota les quals es presenta) és una realitat. E 
l futur ja està aquí. Cal ensenyar els alumnes a interpretar-ne les formes, els usos i les particularitats. 
Malgrat la boira cal caminar. 
 
*Ens permet treballar moltes de les competències del currículum d’educació primària ( tractament de la 
informació i competència digital, competència lingüística audiovisual, competència artística i cultural, foment 
de la lectura, multialfabetització…) 



ÀLBUM DIGITAL IL·LUSTRAT 
a l’aula 

Com treballar els àlbums digitals il·lustrats a l'aula? 
  
*En relació a l'edat dels lectors: DELS 3 ALS 9 ANYS. 
 Es recomana mantenir allunyats de les pantalles els infants menors de 2 anys. 
A partir dels 10 o 11 anys, les lectures dels joves lectors  es centren cada vegada més en els interessos de 
cadascun d'ells  i pensem que el treball conjunt a l'aula amb els àlbums digitals il·lustrats no seria recomanable 
per a aquesta etapa. 
  
 *En relació al grup classe: GRUPS REDUÏTS, LECTURA EN PETITS GRUPS o LECTURA DIRIGIDA 

Algunes indicacions: 
 
DELS 3 ALS 5 ANYS: 
Cal escollir àlbums digitals amb una mica d'interactivitat, que permetin fer els primers traços, fer operacions 
matemàtiques senzilles, seriacions, etc., així com iniciar-se en el reconeixement de l'alfabet. 
Les obres amb trames poc complicades, petits poemes o cançons il·lustrades, i adaptacions de contes 
tradicionals coneguts pels alumnes però que incorporin certes particularitats o exercicis, són molt adequats 
per a aquesta etapa. 
  
 DELS 6 ALS 9 ANYS 
Es recomanable escollir obres que no tinguin cap referent en paper i en què la interactivitat sigui significativa 
(que no es pugui avançar la història si els lectors no intervenen activament). 



ÀLBUM DIGITAL IL·LUSTRAT 
Exemples pràctics 

www.lij.cat 
  

3-4 anys   5-6 anys   7-10 anys 
 
 
 
 
 
 

http://www.lij.cat/


ÀLBUM DIGITAL IL·LUSTRAT 
Reflexions 

Hi ha tantes coses a fer… 
 
-Les beceroles de l’eLI 
Calen noves obres que explotin més i millor les possibilitats que ofereix el medi. 
Això no obstant, mentre això no passa hi ha una gran quantitat de productes literaris digitals que estan 
essent consumits per petits lectors a qui ningú ha donat les eines per afrontar-les i consumir-les amb un 
esperit crític i analític. Com a mediadors i educadors hem de poder donar aquestes eines. 
 

-l’eLI en un gran calaix de sastre. 
La manca de catalogació clara, de canonització o de presència a les biblioteques, juga en contra. 
Amb aquesta voluntat, a www.lij.cat podreu trobar alguns enllaços a desenvolupadors i blocs literaris sobre 
literatura infantil digital en català. 
 
Granet a granet, s’omple el desert. 
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Gràcies! 

www.lij.cat 

“A book is proof that humans are 
capable of working magic.” 

Carl Sagan 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnns8lkyPYw

