
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. 



 
 

El Monstre Rosa 

Olga de Dios 
Editorial: Estrella Polar 
El Monstre Rosa és diferent de tots els altres i, encara que això 
no li importi gaire, un dia decideix emprendre un viatge per 
buscar un altre lloc on viure. Travessarà muntanyes en 
bicicleta i oceans en un vaixell de paper, fins a arribar a un lloc 
on tothom és molt diferent i feliç. 
 

 

 

NO PASSEU! 

Ğuan 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? 

 

 
 

OCELL GROC 
Olga de Dios 
Editorial: Estrella Polar 
Col·lecció: Baobab 
Ocell Groc, un ocell amb unes ales petitones, inventa un giny que li 
permetrà volar i recorre el món compartint el seu invent amb altres 
animals que tampoc poden volar, entre els quals una ossa polar, un 
pingüí i un kiwi. 

Un conte sobre el valor de compartir. Ocell Groc ens convida a 
cuidar el planeta on vivimi a alliberar les nostres idees pel bé comú. 
 

 

 

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. 

https://www.grup62.cat/autor/olga-de-dios/000050413
https://www.grup62.cat/editorial/estrella-polar/62
https://www.grup62.cat/autor/olga-de-dios/000050413
https://www.grup62.cat/editorial/estrella-polar/62
https://www.grup62.cat/coleccio-baobab/0000620031
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EN CALVIN NO SAP VOLAR 

Jennifer Berne, autora  
Keith Bendis il·lustrador 
 

 

En Calvin és un estornell. Ell i ls seus tres germans, quatre 
germanes i seixanta-set mil quatre-cents trenta-dos cosins van néixer 
sota el ràfet s’un vell estable.” D’aquesta manera comença la història 
d’en Calvin, un ocell, que, a diferència dels seus companys, no 
s’interessa pels cucs o la frescor de l’herba, sinó per un món 
fascinant: els llibres. 

 
 

 

 

 

 

 

CUAC 
Carmen Posadas i Jesús Galván  
(Editorial Destino). 

 
Cuac és un relat que sota l’aparença d’un conte extremadament 
senzill i il·lustracions marcadament realistes, tanca un parament 
commovedor: la importància de l’aprenentatge, l’enriquiment 
mitjançant el diàleg per a superar la ignorància sobre la qual se 
sustenten les actituds xenòfobes. Una història fresca i tendra que a 
vol d’ocell, convida al lector a conèixer món per a vèncer la por 
davant el diferent. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.jenniferberne.com/
http://keithbendis.com/


 

 

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... 

 

 
 



RECOMANACIONS EN ANGLÈS 
 

 

 

 

 

 


