
RECOMANACIONS DE CONTES EI 4 anys 

(n’hi ha que ja els hem treballat a classe) 
 

 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. 

 

 
 

 

QUI SÓC? 

Alain Crozen 

Editorial Cruïlla. 

 

Una selecció de 58 divertides endevinalles rimades sobre 

animals, personatges, esports i objectes. Es tracta de resoldre 

l'endevinalla a partir d'un text i d'una imatge incompleta. 

 

 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 TALPETA QUE VOLIA SABER... 
 Werner Holzwarth 

Editorial: Kalandraka 
Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre 
una muntanyeta de terra per tal de veure si ja 
sortia el Sol, li va passar allò. (Era rodó i marró, 
s'assemblava una mica a un xoriço i el pitjor de tot: 
li va caure justament damunt del cap.)  

 

NO PASSEU! 
Juan Arjona 

Editorial Combel 
En una porta d'una casa perduda en un bosc fosc, 

un cartell diu: «No passeu!» Què hi deu haver rere la 

porta? Un perill terrible? Un secret misteriós? 

T'atreveixes a entrar-hi? 

 

MI JERSEY 
Audrei Poussier 

Editorial Anaya 
Hay veces que un jersey nuevo queda algo estrecho y 

sobre todo pica mucho. Pero ¿qué pasa si todos 
comienzan a probárselo? Sirve de gorro, de 
pantalones cortos y hasta de careta… Pero al 
propietario no parece hacerle tanta gracia. 

 

WENDY , LA GRANOTETA BOCAMOLLA 

Sam Lloyd 

Editorial Parramón 

La Wendy es pensa que és millor que els altres 

animalets de la jungla... fins que troba en Sid, un 

calamar afamat...Un divertidíssim llibre-titella per 

mirar, explicar i jugar tot aprenent que la modèstia 

i el respecte pels altres es una virtut que cal cultivar 

si volem conviure en harmonia amb l'entorn. 

 

SAPS QUÈ ÉS? 
Elisenda Roca 
Editorial: Combel 
 

.I si el que veus no és el que sembla? Prepara't per 

descobrir-ho i riuràs molt! 



 

LA PRINCESA REBEL 
Anna Kemp 

Editorial: Blume 
Vet aqui una vegada, en un lloc molt a la vora, hi 

vivia la princesa Elna, que es trobava sola. -Un dia -

deia-, el meu príncep em vindrà a salvar. Però se 

m'acaba la paciència, ja es podria espavilar! I quan 

finalment el príncep arriba, no és el que l'Elna 

s'imaginava... 

                                                       
 

GIREU LA TORTUGA 

Susan Isern 

Editorial: Combel 
.La Tortuga s'ha capgirat i no pot tornar a posar-se 

de peus a terra. Els seus amics l'empenyen amb totes 

les forces per ajudar-la. Aconseguiran girar-la? 

 

MAMA, NO PUC DORMIR 
Brigitte Raab 

Editorial: Takatuka 
De vegades passa que és completament impossible 
agafar el son. Però quina és la millor posició per 
dormir? Una nena petita no es pot adormir i la 
seva mare li explica com dormen els diferents 
animals: el lleopard enfilat dalt d'un arbre, la 
ratapinyada penjada de cap per avall, la cigonya 
sobre una... 
 

 

De quin color és un petó? 

Rocio Bonilla 

Editorial: Animallibres 

A Mònica li encanta pintar mil coses de colors: 

marietes vermelles, cels blaus, plàtans grocs... però 

mai no ha pintat un petó. De quin color deu ser? 

Vermell com una deliciosa salsa de tomàquet? No, 

perquè també és el color de quan estàs enfadat... Deu 

ser verd com els cocodrils, que sempre li han... 

  

 

 

 



RECOMANACIONS EN ANGLÈS 
 

 


