
Guia EntreContes 

Espai amb adults d’intercanvi d’experiències i  

sabers sobre literatura infantil. 

Més informació d’EntreContes: 

Les trobades les realitzem una vegada al mes, un dissabte al matí. 

Tenen una durada aproximada 1.30 h. 

biblioteca@belianes.cat 

Oferim servei de cangur a preu solidari per aquelles que ho necessitin. 

Amb el suport de les adolescents del poble.  

Biblioteca Tirant lo Blanc de Belianes 

Plaça l’Ajuntament s/n 

25266, Belianes 

Si vols més informació, contacta amb nosaltres:  

973 33 11 64 



Introducció: 

A la nostra biblioteca no només ens dediquem a prestar un servei bàsic 

de préstec i consulta sinó que treballem per dinamitzar la lectura, creant 

activitats, on no només hi participen els infants sinó que intentem impli-

car pares, mares, avies i avis i acompanyants en general del infants. 

Per nosaltres aquestes activitats tenen un nom, #bibliofamília. 

 

EntreContes va néixer de la inquietud d’alguns d’aquests acompa-

nyants. Persones que creien que es podia obrir un espai on compartir 

experiències, compartir lectures però totes sota un denominador comú, 

què és, la literatura infantil. Cada un dels participants, en les trobades, 

comparteix un conte. Un conte que li ha aportat alguna cosa i que creu 

que és valuosa per compartir amb la resta. S’expliquen contes i més 

contes dels quals: 

 

 experimentem amb els diferents gèneres de literatura infantil, au-

tors/es i il·lustradors/es, i editorials, 

 treballem contes que tracten diverses temàtiques des de perspec-

tives diferents analitzant-los entre totes,  

 intercanviem tècniques, materials i mètodes per explicar-los, 

 compartim inquietuds i eines per transmetre la passió per la lectu-

ra als més petits, i 

 sessió rere sessió hem construït aquesta biografia amb l'aval de 

l’experiència de cada participant. 

Més informació compartida: 

CONTES INFANTILS 

https://get.google.com/albumarchive/110258442099006389783 

ROSA CONTRA EL VIRUS  

https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadicionales/

Cuento_Rosa_contra_el_virus_ALTA.pdf 

FÁBRICA DE RITMOS 

https://fundaciongsr.org/fabrica-de-ritmos/ 

THE REALITY OF CONFINEMENT WITH A FOUR-YEAR-OLD 

https://www.bbc.com/reel/video/p0885wz7/the-reality-of-confinement-with-a

-four-year-old 

EL PLANETA DEL CONTES 

http://www.elplanetadelscontes.cat/videos/ 

CLUB PEQUES LECTORES. LIBROS INFANTILES Y JUVENILES DE LI-

BRE DESCARGA. 

http://www.clubpequeslectores.com/2020/04/libros-infantiles-juveniles-

descargables-libre-acceso.html?m=1 

JO COM L’AVI 

https://edita.cat/projects/jo-com-lavi/ 

DURANT EL CONFINAMENT: 



Informació compartida: 

CUENTOS DE LA LUNA DRA. TOÑY CASTILLO 

http://cuentosdelalunatonycastillo.blogspot.com/?m=1 

I JO, TAMBÉ EM MORIRÉ? 

https://www.grup62.cat/llibre-i-jo-tambe-em-morire/116962 

CUENTOS INFANTILES CON UN TOQUE VERDIVIOLETA 

https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/cuentos-infantiles-con-un-

toque-verdivioleta 

26 CONTES PER CELEBRAR AMB LA CANALLA EL DIA  

INTERNACIONAL DE LES DONES 

https://diarieducacio.cat/26-contes-per-celebrar-amb-la-canalla-el-dia-

internacional-de-les-dones/ 

MIRIAM TIRADO 

https://www.instagram.com/p/B9r0CWwKfZu/?igshid=1xvez4g5jeasg 

XARXES SOCIALS: 

LLIBRERIA SENDAK 

https://t.me/llibreriasendak 

DESCONFINEM L'EDUCACIÓ A BELLPUIG  

https://t.me/joinchat/AAAAAEpMzuNIxBahSQFkKQ 

DESCOFINEM L’EDUCACIÓ. AJUNTAMENT DE CELRÀ 

https://t.me/desconfinemleducacio 

Totes les participants son persones de diferents poblacions del territori, 

pròximes a Belianes. A EntreContes tothom hi te cabuda, això sí, tenen 

un nexe d’unió, son apassionades de la literatura infantil. 

 

EntreContes és un grup que es basa en l’intercanvi de les experiències 

viscudes (ja sigui a casa o en les aules) alhora d’explicar un conte, ens 

fan veure diferents punts de vista dels contes explicats, ens aporta un 

aprenentatge molt enriquidor dels temes abordats, l’art d’explicar contes i 

sobretot la passió per la lectura. 

 

A partir dels contes que es presenten també s’aborden temàtiques espe-

cífiques que tenen a veure amb la criança i l’educació dels infants, no és 

l’objectiu del grup, però tampoc limitar les aportacions. És interessant 

comprovar que la literatura infantil genera aquests tipus d’intercanvi de 

coneixements.  

 

 

“Nunca se debe ordenar leer un libro a nadie. Lo mejor es 

sugerir, mostrar, indicar aquellos libros que nos parecen los 

mejores, para que nuestros hijos y alumnos se diviertan y 

aprendan.” 

GIANNI RODARI 



Biografia: 

Aquests son tots els contes treballats en les 5 sessions del club Entre-

Contes. L’edat recomanada és una guia però no una certesa. 

ANDREAE, Giles. Giraffes can’t dance. Londres. Editorial: 

Orchard Books, 2014. ISBN 9781841215655. Recomanat 

de 6 a 8 anys. Llibre anglès. 

Gerald era una girafa alta, el coll del qual era llarg i prim. Però els genolls 

estaven molt maldestres i les cames eren més aviat fines. 

A Gerald li encantaria unir-se amb els altres animals del Ball de la Selva, 

però tothom sap que les girafes no poden ballar ... o poden? 

ALAPONT, Pasqual. El Victor se’n va d’excursió/Victor 

goes on an outing. Barcelona. Col·lecció: Litlle Elephant. 

Editorial: Animallibres. 2010. ISBN 9788496726871. Re-

comanat de 6 a 8 anys. Llibre anglès-català. 

Víctor va d’excursió al camp amb els pares. Tots tres ignoren, però, les 

sorpreses que s’hi trobaran. 

AMENÓS, Jordi. ¿On és la lluna?. Barcelona. Col·lecció: 

Petit Fragmenta. Editorial: Fragmenta, 2016. ISBN 

9788415518334. Recomanat de 6 a 8 anys. 

Una nit, en Pau va veure que la lluna brillava grossa i rodona al cel. L'en-

demà, es va fixar que era un xic més petita, i més petita encara amb el 

pas dels dies fins que va desaparèixer del tot. Quin misteri! En Pau, amb 

l'ajuda dels seus amics, voldrà saber què li ha passat, a la lluna. Aquest 

llibre ens convida a imaginar contes en família per despertar la creativi-

tat i reinventar el món. 

TREPAT CASANOVAS, Carla. El Tresor de Lilith: un 
conte sobre la sexualitat, el plaer i el cicle menstrual. 
Barcelona. Editorial: Industria Gráfica Cayfsosa 
(Impresia Ibérica), 2013. ISBN 9788461610907. Reco-
manat de 9 a 12 anys. 

«El tresor de Lilith és una eina preciosa gràcies a la qual des de ben 
petites les nenes poden estimar-se, valorar-se, cuidar-se i respectar el 
seu cos. Els transmet una imatge positiva de la menstruació, el plaer i 
la sexualitat, i les ajuda a potenciar la seva autoestima.» Maria Rosa 
Casanovas, terapeuta. 

THE STORY TAILORS. La màgia del meu nom. https://

www.lamagiadelmeunom.cat/ 

Conte personalitzat. 

La màgia del meu nom convida a tot els nens a un viatge màgic, ple 

de personatges entranyables que acompanyaran els petits en una 

trepidant aventura per mons coloristes i sorprenents. La personalit-

zació és el nucli del llibre, que conté una història basada en les lle-

tres del nom de cada nen. D'aquesta forma, cada petit rebrà un con-

te únic, a la seva mida, que li ajudarà a entendre el significat que 

s’amaga darrera les lletres del seu nom. 

TRIUS, Mireia. Jo i el Món. Una història infogràfica. 

Barcelona. Editorial: Zahorí Books, 2019. ISBN 

9788417374228. Recomanat de 6 a 8 anys. 

Aquesta és una petita història dins una gran història, la del món i la 

seva diversitat. De la mà de la Martina, descobrirem com és la vida 

dels nens de tots els racons del planeta: una realitat amb molts 

colors representada amb infografies i dades perquè aprendre sigui 

molt visual i divertit! 

https://www.lamagiadelmeunom.cat/
https://www.lamagiadelmeunom.cat/


Biografia: 

STEPHENS, Hellen. Com amagar un lleó a l’escola. 

Barcelona. Col·lecció: Volumenes Singulares. Editori-

al: B de Block (Ediciones B), 2016. ISBN 

9788416712113. Recomanat de 0-2 anys. 

No està permès que un lleó vagi a l'escola. Però el lleó de l'Iris no 

es vol quedar a fora, de manera que intenta esquitllar-se darrere 

seu i fins i tot es cola d'amagatotis a l'excursió al museu. Podrà l'Iris 

amagar el seu lleó abans que la mestra el descobreixi?   

SHIREEN, Nadia. The Bumblebear. ISBN 

9781780080154. Recomanat de 3 a 6 anys. Llibre an-

glès. 

Norman és un ós. Un ós a què li encanta la mel. Segons en Norman, 

mai hi ha prou mel; ¡Necessita més, més, més! I qui té més mel? Les 

abelles, és clar! 

Així que, vestit amb la seva millor disfressa d'abella, creu que es veu 

molt convincent per l'infiltrar-se en l'Escola d’abelles amb l'ull posat 

en el seu enorme subministrament de mel. 

Però quant de temps durarà la seva disfressa? I quan el rusc estigui 

en perill, ¿podrà finalment descobrir el seu veritable destí i convertir-

se en...un Ós Abella? 

STEAD, Philip C. Un dia diferente para el señor Amos. 

Barcelona. Col·lecció: Travesía/Océano. Editorial: 

Océano, 2011. ISBN 9788449443619. Recomanat de 

9 a 12 anys. 

Amos McGee era molt matiner, cada matí al sonar el despertador 

s'aixecava del llit, fins que un dia... 

Una història molt commovedora, on l'amistat és el més important. 

BALL, Sara. El llibre boig del dinosaures. Barcelona. 

Editorial: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466125246. Reco-

manat de 0-2 anys. 

Llibre sobre els dinosaures amb solapes que permeten fer combina-

cions entre les parts del cos. 

BANYAI, Istvan. Zoom. Mèxic. Col·lecció: Los Especiales 

de A la orilla del viento. Editorial: Fondo de Cultura Eco-

nómica de España, SL., 1973. ISBN 9789681649036. 

Istvan Banyai converteix la imatge en un relat en el qual tot pot succeir i 

prolongar a límits infinits el plaer de mirar i descobrir. Cada volta de pà-

gina implica una sorpresa, cada pàgina és una història que no s'acaba. 

CARLE, Eric. L’Erugueta Goluda. Madrid. Editorial: 

KOKINOS, 2016.  

ISBN 9788496629523. Recomanat de 0-2 anys. 

L'erugueta era molt petita, però tenia una fam tremenda. Així que es 

passa tot aquest conte menjant, travessant pàgina rere pàgina. Fins 

que finalment es converteix, com totes les erugues, en una  

papallona. Un llibre foradat de veritat per la molt golafre. 

BLABEY, Aaron. Telma l’unicorn. Barcelona. Editorial: 

Barcanova, 2018. ISBN 9788448942755. Recomanat 

de 6 a 8 anys. 

La Telma somia amb ser especial... Què estaria disposada a fer per 

aconseguir-ho? Un llibre divertit sobre la importància d’estimar-se 

un mateix.....encara que no l’hagin cobert de purpurina. 



Biografia: 

CASTELLVÍ, Alba. Un cistell de cireres. Set petits contes 

per fer-nos grans. Barcelona. Editorial: Estrella Polar, 2017. 

ISBN 9788491373605. Recomanat de 6-8 anys. 

Històries perquè grans i petits gaudim junts dels contes tot educant en 

l’autonomia i la responsabilitat. Aquests set contes tracten temes com l’au-

tonomia, l’autoestima, l’esforç, la frustració i l’oci electrònic, i ens servei-

xen per educar alhora que ens divertim. 

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. El petit príncep en versió 

infantil. Torroella de Montgrí. Editorial: La Coccinella-

Pannini. 2015. ISBN 9788490944790. Recomanat de 3 a 6 

anys. 

DE SAINT-EXUPERY, Antoine. El meu primer petit príncep. 

Barcelona. Editorial: Brúixola, 2017. ISBN 9788499067704. 

Recomanat de 6 a 8 anys. 

«Això era una vegada un petit príncep que vivia en un planeta tan minús-

cul, tan menut... que no tenia nom.» La poètica i corprenedora història d' El 

petit príncep, acuradament adaptada per als més petits en aquest bonic 

àlbum regal amb els dibuixos originals de l'autor.  

DOCHERTY, Helen. El cavaller que no volia lluitar. Ma-

drid. Editorial: Maeva Young, 2017. ISBN 

9788416690305. Recomanat de 6 a 8 anys. 

Per domar un drac, no hi ha res millor que un conte. Quan els pares 

d’en Leo l’envien a lluitar contra un drac, ell agafa un escut, una es-

pasa i alguns dels seus contes preferits. Després de tot, qui pot resis-

tir-se a un bon llibre?  

PICANYOL. Ot el bruixot.Vol.3 Col·lecció: Ot, el bruixot / 

Norma ; 3. Barcelona. Editorial: Norma, 2011. ISBN 

9788467904888. Recomanat de 4 a 10. 

Ot el bruixot és una de les tires més conegudes de tota la història del 

còmic català, tot i ser muda.  

PINTADERA, Fran. Per què plorem?. Barcelona. 

Editorial: Akiara. 2018. ISBN 9788417440145. Re-

comanat de 6 a 8 anys. 

Per què plorem? , pregunta el Mario a la mare. I ella li parla de 

núvols, del mar, de pedres, de cofres i de murs. Un poètic àlbum 

il·lustrat que ens recorda que les llàgrimes ens reguen molt len-

tament i ens fan créixer, ens calmen i  ens són un bàlsam. 

RENOM, Salut (Traducció). La font. Col·lecció: Tusitala / 

I.N.G. ; 1. Barcelona. Editorial: I.N.G, 2001. ISBN 

9788489825895. Recomanat de 9 a 12. Conte anònim re-

collit per les escoles Waldorf. 

La lectura de La Font és un d’aquells viatges meravellosos que ens condu-

eixen a mons desconeguts. Quan sigueu a dins del conte viatjareu amb les 

sílfides que es transformen en gotetes d’aigua i llisquen per les coves d’u-

na muntanya .En aquest llarg camí cap a la llum del Sol i els paisatges de la 

terra descobriran coses meravelloses. 

SEGARRA, Mireia. En Teo, un caçador de somnis. Cone-

sa. Col·lecció: Nukupuu. Editorial: Diversa Ediciones, 

2019. ISBN 9788418087028. Recomanat de 9 a 12 anys. 

Un conte inspirat en la història real del Teo, un gos caçador, que parla 

sobre l’abandonament i la importància de l’adopció dels animals.  



Biografia: 

DONALDSON, Julia. Quina escombra més guapa. Bar-

celona Editorial: Brúixola, 2016. ISBB 9788499067285. 

Recomanat de 6 a 8 anys. 

Un llibre enginyós i divertit, ple d'humor i de valors profunds. 

EVE, Rosie. Quan el glaç es fon. Barcelona. Editorial: 

Zahorí Books, 2018. ISBN 9788417374129. Recomanat 

de 6-8 anys. Etiqueta: Marxa Ecològica i per la Pau. 

En un planeta alterat pel canvi climàtic, un os polar emprèn un viatge 

èpic per retrobar la seva mare. 

FLEISCHMAN, Paul. El diario de las cajas de fósforos. 

Barcelona. Editorial: Juventud, 20136. ISBN 

9788426139764. Recomanat de 6 a 8 anys. 

Dins de cada caixa hi ha un record. Un diari d'objectes guardats per un 

nen que anhelava deixar constància de la seva vida però que no sabia 

llegir ni escriure. 

GEIS, Patricia. Un petonet i a dormir. Barcelona. 

Col·lecció: Els Dudús. Editorial: Combel, 2018. ISBN 

9788491010616. Recomanat de 0 a 2 anys. 

Un llibre amb personatges semitroquelats i tots els complements ne-

cessaris per adquirir, tot jugant, hàbits quotidians senzills. 

McBRATNEY, Sam. Endevina com t’estimo. Madrid. Editorial: 

Kókinos, 2016. ISBN 9788488342324. Recomanat de 0 a 2 

ayns. 

A vegades, quan volem a algú molt, molt, intentem trobar la manera de des-

criure la mida dels nostres sentiments. Però com ens mostra aquesta mera-

vellosa història, l'amor no és una cosa fàcil de mesurar. 

MINHÓS MARTINS, Isabel. El món en un segon. 

Barcelona. Editorial: Fundació Intermón Oxfam. 2010. 

ISBN 9788484526865. Recomanat de 6-8 anys. 

Aquest llibre mostra la diversitat, els diferents costums, els esdeve-

niments i les formes de vida a la Terra: mostra el món sencer sota 

el color d’una manta càlida i confortable que abriga i que ens re-

corda que el temps passa igual per a tots els seus habitants. 

MORTON, Lone. Vesteix-te Joan!/ Get dressed John!. 

Barcelona. Col·lecció: Puc llegir l’anglès. Editorial: Bau-

la, 1999.  ISBN 8447907481. Recomanat de 6 a 8 

anys. Llibre anglès-català. 

Per aprendre amb anglès! 

OLFERS, Sibylle von. Els nens de les arrels. Barcelona. 

Editorial: I.N.G, 2003. ISBN 9788489825048. Recoma-

nat de 9 a 12 anys. 

És un conte de tradició centre europea que ajudarà als infants a viure 

per dins els diferents moments de la terra i com es preparen les plan-

tes i les cuques. 



Biografia: 

JANER MANILA, Gabriel. El cavall/The horse. Barcelona. 

Col·lecció: Litlle Elephant. Editorial: Animallibres. 2010. 

ISBN 9788415095132. Recomanat de 6 a 8 anys. Llibre 

anglès-català. 

Cada vegada que el pare d’en Miquel torna d’un viatge, li regala un cavall. 

Un dia, li compra un cavall molt especial. 

JEFFERS, Oliver. Som aquí. València. Editorial: Andana, 

2018. ISBN 9788416394807. Recomanat de 0-2 anys. 

El nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si acabes de 

néixer. Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. 

KAID-SALAH FERRON, Sheddad. El meu primer llibre de 

Relativitat. Barcelona. Editorial: Joventut. 2018. ISBN 

9788426145628. Recomanat de 9-12 anys. 

Un primer llibre perfecte per explicar qüestions aparentment complexes 

com la dilatació del temps, la contracció de longituds o l’ augment de la 

massa, d’ una forma clara i senzilla. 

KATZ, Karen. Els colors de la nostra pell. Barcelona Edi-

torial: Intermón Oxfam, 2005. ISBN 9788484523413. Re-

comanat de 9 a 12 anys. 

La petita Lena té ganes de pintar un quadre d'ella mateixa. Pensa utilit-

zar color marró per pintar la seva pell, però quan se'n va a passejar pel 

barri amb la seva mare, la Lena s'adona que hi ha moltes tonalitats 

diferents d'aquest color.  

LLARGUES, Josefina. La Filomena llaminera. Es-

morzars, berenars i postres naturals i saludables 

per a pares i fills.  Valls. Col·lecció: El Globus;4 

Editorial: Cossetània. ISBN 9788415456063 

La Filomena llaminera us proposa tot un seguit de suggeri-

ments, consells útils i receptes llamineres, senzilles, divertides i, 

especialment, saludables, per compartir amb els vostres fills. 

LLENAS, Anna. T’estimo (quasi sempre)-Pop Up. 

Barcelona. Editorial: Grup 62, 2017. ISBN 

9788491370475. Recomanat de 0 a 2 anys. 

És un exemple de com les relacions d’amor s’han de construir des 

del respecte i l’acceptació de les diferents personalitats de les per-

sones que les formen, fins a entendre que són precisament aques-

tes diferències les que els fan estimar-se tant i sentir el màgic efec-

te dels pols oposats. 

MARTÍ, Meritxell. Sota les onades. Barcelona. Editorial: 

Flamboyant, 2019. ISBN 9788417749057. Recomanat de 

6-8 anys. 

Una història íntima i emotiva que amaga moltes lectures i transporta a 

nens i adults a afrontar els conflictes interiors amb amor i confiança. 

MARTIN, Marc. Un río. Barcelona. Editorial: Planeta, 2018. 

ISBN 9788408185550. Recomanat de 6 a 8 anys. 

“Por mi ventana asoma un río. ¿Adónde me llevará?” Així comença un 

viatge imaginari des de la ciutat fins al mar.  


