
RECOMANACIONS DE CONTES. EI-3 
 

 POEMES DE SANT JORDI 
Joana Raspall i Mercè Galí. 
Editorial: Bindi Books. 
 
En aquest recull trobareu quatre preciosos poemes de la Joana Raspall 
magistralment il·lustrats per la Mercè Galí. 

 

LA MÀQUINA DE LES ABRAÇADES 
Scott Campbel 
Editorial: Andana Editorial. 
 
Atenció, aquí arriba la màquina de les abraçades, El protagonista 
d'aquest llibre és un nen amb uns braços molt especials preparats per 
fer les millors abraçades a tothom i a tot. És molt molt bo donant 
abraçades, Ningú pot resistir-se a les seves increïbles abraçades. Les seves 
abraçades calmen a la gent, aixequen els ànims... Vols descobrir quantes 
coses es poden aconseguir amb una abraçada?  

 

MARTÍ EL RATOLÍ 
Kathyn White i Corine Bittler 
Editorial: Parramon. 
 
Ensuma, corre i s’afanya, és l’hora de berenar. En Martí vol formatge i 
no pot esperar! Ajuda el ratolí Martí a arribar al deliciós final d’aquest 
conte ple de sorpreses.  

 

LA ZEBRA CAMILA 
Marisa Núñez i Óscar Villán 
Editorial: Kalandraka 
 
Un bon dia, quan la Zebra Camil·la va sortir de casa, el vent bandit es 
va endur les ratlles del seu vestit. Una aranya, una sero, l’arc de Sant 
Martí i una cigala, entre altre animals del bosc, ajudaran a la Camil·la 
a oblidar la seva pena. 

 
 

FREDERICK 
Lel Lionni 
Kalandraka 
 
Tots els ratolins recol·lectaven fruits i menjar per al dur hivern, menys 
en Frederick, que recollia colors i raigs de sol com tot bon poeta i artista. 



 

EN POL A L’HOSPITAL 
Liesbet Slegers 
Editorial Baula 
 
Aquesta col·lecció es desenvolupa amb naturalitat situacions de la vida 
de l’infant. 

 

LA LAURA A L’HIVERN 
Liesbet Slegers 
Editorial Baula 
 
Aquesta col·lecció es desenvolupa amb naturalitat situacions de la vida 
de l’infant. 

 

L’AVELLANA 
Anne-Florence Lemasson i Dominique Ehrhard. 
Editorial Combel 
 
L'avellana ens explica una història senzilla: arriba l'hivern i l'esquirol 
està collint aliments per desar-los. Una avellana cau al terra, però neva 
i la neu la. Diferents animals van passant per allà fins que arriba la 
primavera i de nou la vida s'obre pas. Ja veieu, el pas del temps i la 
natura, una història pensada pels més petitons, però cada pàgina que 
passem és un "oooohhh". 

 

 

MAMA BRUCE 
Higgins, Ryan T i Higgins, Ryan T. 
Editorial Barcanova 
 
En Bruce és un os rondinaire a qui agrada estar sol i menjar ous. Avui 
està disposat a gaudir d'una bona recepta d'ous d'oca que ha trobat per 
internet. Però les coses no aniran com ell creu i, dels quatre ous, en 
surten unes oquetes que es pensen que en Bruce és la seva mare. En 
Bruce intentarà que les oques marxin cap al sud, però sembla que no 
pot desfer-se de les seves noves companyes... Què pot fer en Bruce?  

 

L’OSSA I EL LLOP 
Daniel Salmieri 
Editorial Ekaré 
 
Una nit d’hivern, l’Óssa i el Llop es troben en les profunditats del bosc. 
No s’havien vist mai, però de seguida es fan amics. Caminen junts, 
gaudint de les vistes, els sons i les olors de la natura sota la neu. A l’hora 
d’acomiadar-se, l’Óssa se n’anirà a hivernar amb la seva família i el 
Llop a córrer amb la manada. Es tornaran a trobar? 
Una història d’amistat, que celebra el ritme subtil de la vida quan tenim 
la mirada oberta al món, i els uns als altres. 



 

DESPRÉS DE LA PLUJA 
Miguel Cerro 
Kalandraka 
 
Aquest llibre, guardonat amb el VIII Premi Internacional de 
Compostela per a àlbums il·lustrats, relata la peripècia d’un grup 
d’animals del bosc que s’han d’amagar plegats en una cova.  
Una guineu inquieta voldrà col·laborar d’alguna manera en la 
convivència de tots els animals, i després de diversos intents, ho 
aconseguirà d’una manera molt lluminosa. Qui no s’ha hagut mai 
d’esforçar molt per aconseguir una cosa? 

 

L’ERUGUETA GOLUDA 
Eric Carle 
Kokinos 
 
L'erugueta era molt petita, però tenia una fam immensa. Així que es 
va passar tot el conte menjant, travessant plana rera plana. Fins que 
a la fi es va convertir, com totes les erugues, en papallona. 

 

ELMER 
David Mckee 
Beascoa 
 
L'Elmer no és com els altres elefants del ramat. Encara que sembli 
impossible, és un elefant de mil colors: verd, blau, rosa, blanc, groc... 
Impressionant!, oi? Però a l'Elmer no l'hi fa ni gota de gràcia ser així, 
més aviat està fart de ser diferent; així que un dia decideix escapar-se 
del ramat i cercar un remei per poder ser del mateix colors que els 
altres... 

 
 

EL PETIT BLAU I EL PETIT GROC 
Leo Lionni 
Kalandraka 
 
...Un dia, la mamà Blau li va dir al petit Blau «Me’n vaig a comprar. 
No et moguis de casa». Però el petit Blau se’n va anar a buscar el petit 
Groc. Ai las! A la casa del davant no hi havia ningú. Va buscar el petit 
Groc per aquí, el va buscar per allà, el va buscar pertot arreu… Fins que, 
de sobte, en tombar la cantonada… El petit Groc era allà! Molt contents, 
tots dos s’abraçaren…  



 
 

PETITS GRANS MOMENTS DE FELICITAT 
Mabe I Teresa Ramos 
Editorial Barcanova 
 
Un llibre ple dels moments que et fan realment feliç. 
 

 

PETONS PETONS 
Selma Mandine 
Miau 
 
Des dels sonors petons de l'àvia fins als petons humits de Rex, el petit 
protagonista d'aquesta història ens ensenyarà que hi ha moltes classes de 
petons, però els millors, són els que ens donen aquells a qui més 
estimem. 

 
 

GAT I PEIX  
Joan grant i Niel Curtis 
Libros del El Zorro Rojo 
 
Gat i Peix són dos simpàtics personatges que, deixant de banda qualsevol 
tipus de prejudici, inicien una amistat profunda i perdurable. Aquesta 
aventura els ensenyarà a tots dos que la millor manera de ser feliç és 
ser sempre un mateix. 
 

 
 

L’AMOR MAI NO S’ACABA 
Helen Docherty i Ali Pye 
Editorial Bruixola 
 
Una història tendra i divertida sobre que n'és, d'extraordinari, l'amor 
quotidià, que ens inspira a ajudar, a comunicar-nos... i que mai no 
s'acaba!: 
«Se't poden acabar les galetes, o potser la llet, i també els mitjons nets. 
Se't poden acabar els diners, les idees, l'energia... però l'amor mai, mai 
no s'acaba». 



 

ENDEVINA COM T’ESTIMO 
Sam McBratney i Anita Jeram 
Kokinos 
 
De vegades, quan volem a algú molt, molt, intentem trobar la manera 
de descriure la grandària dels nostres sentiments. Però com ens mostra 
aquesta meravellosa història, l'amor no és una cosa fàcil de mesurar. 
Però com ens mostra aquesta meravellosa història, l'amor no és una cosa 
fàcil de mesurar. 

 

EL MEU AMIC EXTRATERRESTRE 
Rocio Bonilla 
Beascoa 
 
El meu amic extraterrestre és un conte deliciós, tendre i ple d'humor. 
Una història sobre l'empatia, la capacitat d'autocrítica i 
l'inconformisme que vol contribuir a formar joves lectors reflexius i amb 
criteri propi. El meu amic extraterrestre és un conte que ens ajudarà 
a reflexionar sobre la responsabilitat dels nostres actes i dels nostres 
silencis, i sobre la necessitat de no deixar que els altres pensin per 
nosaltres. 

 DE QUÈ FA GUST LA LLUNA? 
Michael Grejniec 
Kalandraka 
 
Un llibre tan rodó i saborós com la lluna plena. Els animals de la selva 
ens mostraran com les coses compartides sempre fan millor gust. 
 

 

RECOMANACIONS DE CONTES DE LLENGUA ANGLESA 

 
  

WHERE’S SPOT 
Eric Hill 
 
Join the hunt to find lovable puppy, Spot, in Eric Hill's first ever lift-
the-flap tale! Lift each flap to find all sorts of funny animal surprises, 
before discovering where cheeky Spot has been hiding. 

 
 

BROWN BEAR, BROWN BEAR, WHAT DO YOU SEE? 
Bill Martin i Eric Carle 
 
Exuberantly coloured artwork and favourite animals make this 
rhythmic story the perfect introduction to looking and learning about 
colours. Each spread leads seamlessly into the next and young children 



will delight in Eric's colourful collage animals and simple repetitive 
language. 

 
 

TEN APPLES UP ON TOP! 
Theo Lesig 
 
When a lion, a dog, and a tiger meet up, they soon discover that they 
can each do different things while balancing apples on their heads. 
Whether drinking milk, jumping rope, or roller-skating, they can do 
a lot with ten apples up on top! But watch out, she has a mop! She'll 
knock those apples from up on top. Seuss's apple-balancing characters 
will have youngsters reading, counting, and giggling!  
 

 
 

WHITE RABBIT’S COLOR BOOK 
Alan Baker 
 
White Rabbit hops from one paint pot to another, changing colors as he 
goes, until he ends up brown. 
 

 
 

GO AWAY, BIG GREEN MONSTER! 
Ed Emberley 
   
As kids turn the die-cut pages of this vibrantly illustrated book, they'll 
watch the Big Green Monster grow before their very eyes. Then, when 
they're ready to show him who's in charge, they'll turn the remaining 
pages and watch him disappear! Ed Emberley's groundbreaking book 
about mastering fear and emotion through play and imagination has 
been a bestselling favorite for decades and feels as fresh and innovative 
today as it did 25 years ago. 

 
 
De llibres hi ha infinits i és difícil fer una selecció ja que tots els contes són màgics i 
expliquen grans històries, així que us he preparat un petit recull.  
 
Gaudiu molt amb els vostres petits explicant i escoltant contes!! 
 
 
 
Eli Baró. 

 
FELIÇ SANT JORDI!! 


