EMB CAN CANET US RECOMANA:
Les educadores de Can Canet hem fet una tria de contes.
Esperem que gaudiu en família de les nostres propostes!!
BONA DIADA DE SANT JORDI 2020!!

Diversos autors
El meu primer llibre de Sant
Jordi
Barcelona: Estrella polar,2015

GU, Raquel.
Dracàleg. Un catàleg de dracs i
dragones.
Barcelona : B de blok, 2015

La llegenda explicada per als
més petits.

Un original projecte que té com
a protagonistes als dracs,
antiherois per excel·lència de la festa de Sant Jordi.

DUBUC, Marianne
Un elefant es
balancejava
Barcelona : Baula, 2011
Un conte divertit per
llegir i cantar amb els més petits. L'autora ha adaptat la
cançó popular “d'un elefant es balancejava”, afegint altres
personatges a la història. El podreu trobar en català i
castellà.
català:
https://www.youtube.com/watch?v=HqHDFLVd3uE
castellà:
https://www.youtube.com/watch?v=1YNY7vDpeYo

ALTES, Marta
Sóc un artista
Barcelona : Blackie Books, 2014

RUBIO, Antonio
Animales
Barcelona : Kalandraka, 2019

Aquest conte pertany a la col·lecció del Bressol a la
lluna de Kalandraka, pensada per als més petits.
És un conte rimat i fet cançó a partir dels animals
que són protagonistes.
http://kalandraka.tv/es/

PFISTER, Marcus
El peix irisat
Barcelona: Beascoa, 2006

El protagonista de "Sóc un
artista"és un apassionat dels colors,
les formes, les textures, el
moviment i TOT allò que l'inspira:
els mitjons, el que guarda a la
nevera... ni tan sols els seu gat pot escapar-se d'una bona
mà de pintura! Veu art a totes bandes i no pot deixar de
crear! Només hi ha un problema, però: la seva mare no
sembla tan entusiasmada com ell...

Un llibre amb il·lustracions
meravelloses que ens ensenya la
importància de saber compartir.
El peix Irisat, gràcies a les seves
escates de mil colors, és l'animal més bonic de l'oceà.
Tot i això, es troba sol. Per què els altres peixos no
volen jugar amb ell?

https://www.youtube.com/watch?v=ILxBCJ-ApmU

https://www.youtube.com/watch?v=A6zHGBMeMyo

DENCHFIELD, Nick
En Pep
Barcelona : Cruïlla, 2013

Què menja en Pep per tenir-ho tot tan GROS??? Un
conte d’un pollet que s’explica encadenant les diferents
parts del seu cos fins a arribar a la sorpresa final.
https://www.youtube.com/watch?v=gbr3SOX3iYo

LLENAS, Anna
El monstre de colors
Barcelona: Flamboyant, 2012
El Monstre de Colors no sap
què li passa. S'ha fet un
garbuix d'emocions i ara li
toca desfer l'embolic. Una
història senzilla i divertida
que introduirà a petits i a
grans en el fascinant
llenguatge de les emocions.
https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4

VAN GENECHTEN, Guido
El peix peixet
(Sant Cugat del vallès):
Simbol,2005
En Peixet ha perdut la seva mare i
comença a buscar-la. Primer, es
troba un cranc vermell, després una estrella de mar
taronja, ... aconseguirà trobar la mare?

https://www.youtube.com/watch?v=F5IihGGlXRU

GREJNIEC, Michael
De què fa gust la lluna
Pontevedra : Kalandraka, 1999
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.

https://www.youtube.com/watch?v=M_4UDt6DB5A

BENEGAS, Mar
Les aranyes rialleres
Barcelona, Combel, 2019

VAN GENECHTEN, Guido
Què portes dins del bolquer?
Barcelona: Cruïlla, 2009

Un conte per cantar i fer
pessigolles.

Aquest conte relata la història
divertida entre un ratolí i els seus
amics que volen aprendre a fer
servir l’orinal.

https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/les-aranyesrialleres_978-84-9101-430-0

Català: https://www.youtube.com/watch?v=ocMa8awfNg
Castellà:
https://www.youtube.com/watch?v=8_O58a_S4HA

JADOUL, Emile
Que ve el llop!
Barcelona: Baula,
2004

A la caseta del Gran Cérvol arriben corrents el Conill, el
Porquet, ...perquè han vist el llop que s’acostava.
Que passarà ara?

https://www.youtube.com/watch?v=88YzV0LuEC4&t=37s

HOLZWARTH, Hans Werner
La talpeta que volia saber qui li
havia fet allò al cap
Pontevedra : Kalandraka, 2005

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.)
https://www.youtube.com/watch?v=EQrLspbaj2I

MCKLEE, David
L’Elmer
Barcelona: Beascoa, 2006

DUPUIS, Sylvia
Les deu gallines
Barcelona: Baula, 2006

La meravellosa història del
nostre estimat elefant
multicolor: L'Elmer.
A la selva no hi ha cap altre elefant com ell: les seves
coloraines el fan diferent de tots els altres.
https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw

És un llibre que, amb un format apaïsat i en cartró, narra
una simpàtica història plena d'humor i amb unes
il.lustracions que encisaran els més petits i tota la
família.
https://www.youtube.com/watch?v=zYQP8T1jGoM

TULLET, Herve
Un joc
Barcelona: Cruïlla, 2016

BJISTERBOSCH, Anita
Tothom badalla
Barcelona: Combel, 2015

Un llibre d'observació i
atenció que, a cada pàgina,
dóna instruccions al lector
sobre què ha de fer.

Un llibre ideal per als que es
resisteixen a anar a dormir!
Cada doble pàgina presenta
un animal que, badallant, ens
ensenya una boca enorme
mitjançant un mecanisme de solapa, fins que al final...
tothom dorm! Un llibre de companyia per compartir
amb el teu fill el moment màgic d'anar a dormir.

PADRON, Alicia; [texto: Teresa
Tellechea]
Un beso antes de dormir
Madrid, SM, 2012

PIN, Isabel
Si yo fuera un león
Santa Marta de Tormes, Lóguez,
2017

Té unes il·lustracions molt
tendres i en elles els petits
poden veure com diferents
nadons d'animals li donen el petó de bona nit a la seva
"mare" abans de dormir.

Saps rugir com un lleó? O raucar
com una granota? O trinar com
un ocell? Subjecta el llibre obert
davant teu i que comenci la funció!

WITEK, Jo
Así es mi corazón
Madrid, Anaya, 2014

CARLE, Eric
La pequeña oruga glotona
Kókinos, 2012

Submergeix-te en un
conte meravellós on
s'exploren les emocions i
sensacions dels nens,
sobretot a través de les
il·lustracions de Christine
Roussey.

L’eruga era molt petita, però
tenia una gana enorme. Així
que es va passar tot aquest conte menjant i travessant
pàgina rere pàgina. Un llibre foradat de veritat per la
molt golafre.

TIRADO, Míriam; TURU, Joan
Tinc un volcà
Vilanova i la Geltrú, El cep i la
nansa, 2018
L'Alba no ho sabia, però a dins hi
té un volcà, més o menys entre el
melic i les costelles. De vegades,
el volcà s'encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i
l'Alba pateix i s'espanta, tot alhora. Però una nit una fada
menuda li explica a cau d'orella què pot fer quan s'enrabia,
i aquell truc li farà descobrir sensacions inesperades.

FIGUERES, Laia
Compta amb mi
Barcelona, Nanit, 2019

Compta amb mi és un conte
basat en la cançó homònima
de Txarango que representa
un cant a l’amor incondicional, una oportunitat per dir
als més petits que comptin amb nosaltres, perquè
volem escoltar-los.
L’editorial Nanit té diferents contes de cançons del poprock català adaptades en forma de conte, cada cançó té
diferent il·lustrador, cada conte és màgic.

OBIOLS, Ana
Quina capsa!!
Lleida: Pagès, 2015
Qui ha dit que les capses són per
guardar coses? Les capses són eines
meravelloses per desenvolupar la
creativitat i són utilíssimes per viatjar pel món imaginar
de qualsevol que es vulgui deixar emportar sense
complexes, ja sigui gran o petit. Oi que ja has començat a
imaginar?

DAVIS, Benji
La balena
Andana, 2018
En Noè i el seu pare viuen en una
casa a la vora del mar. Un matí,
després d’una tempesta, en Noè troba una petita balena
encallada a la platja, i decideix emportar-se-la a casa per
tenir cura d'ella.

BONILLA, Rocio
De quin color és un petó?
Barcelona, Animallibres,
2018

MURPHY, Mary
El teu petó és el millor
Madrid, MacMillan, 2013

Petons alts i gruixuts, entremaliats o
A la Minimoni li encanta
immensos ... Petons de girafa, petons
pintar mil coses de colors: marietes vermelles, cels blaus, de conill ... Endevines de qui és el millor petó de l'univers?
plàtans grocs... però mai no ha pintat un petó. De quin Un àlbum il·lustrat amb un text senzill, imaginatiu i tendre,
color deu ser. Com podria descobrir de quin color són els i solapes que revelen sorpreses.
petons?

MCBRATNEY, Sam
JERAM, Anita
Endevina com t’estimo
Kókinos , 2016

JONES, Cathy
Enfila’t RATOLINET!
Brúixola, 2019

De vegades, quan estimem algú El petit Ratolinet ha vist unes
molt i molt, intentem trobar la fruites delicioses al capdamunt
manera de descriure la mida dels nostres sentiments. d'un arbust, però no hi pot arribar. Ajuda'l!
Però, com mostra aquesta meravellosa història, l’amor
no és quelcom fàcil de mesurar.

VV.AA
Qui hi ha sota l’aigua?
Brúixola, 2017

Un llibre espectacular amb el qual
l'infant descobrirà a qui pertanyen els ulls que surten
del riu i reconeixerà els animals protagonistes gràcies a
uns pop-up sorprenents.

RUBIO, Antonio
VILLÁN, Óscar
Luna
Kalandraka

Poema visual per ser recitat, a
base de dibuixos ritmats. La lluna i el sol, tan lluny i tan
pròxims alhora, teixeixen versos i tornades des del cel
fins a aquestes pàgines de cartró.
https://www.youtube.com/watch?v=8Z0BdcXxLbg&feat
ure=youtu.be

RUIZ , Mariana
Por el camino
Pontevedra, Kalandraka,
2017

RUBIO, Antonio
Villán, Oscar
Violín
Kalandraka

Escrit en rima, amb un text senzill i que manté la
mateixa estructura pàgina a pàgina, veurem als animals
caminar el camí amb menjar d'allò més apetitós. A on
aniran? Rimes festives per cantar i comptar

Per a apropar els prelectors al món de la sonoritat, les
onomatopeies i les sensacions. Instruments musicals,
picar de mans i petons embolicats en il·lustracions molt
delicades.

https://www.youtube.com/watch?v=kjKKZtj2rNQ&t=16
s

https://www.youtube.com/watch?v=498FqFsejZM

AVELIN
Ha arribat l’hivern!
Barcelona: Animallibres, 2018
Ha arribat l’hivern i fa tant de
fred al bosc... En Petit Llop surt a
jugar amb la neu i, pel camí,
estroba amb els seus amics. El senyor Conill li dona una
pastanaga; la senyora Senglar, un parell de branques; el
senyor Guineu, una bufanda... Què farà amb tot això?

Contes per treballar el dol

DAVIES, Benji
L’illa de l’avi
Andana

ECKENTRUP, Britta
L’ arbre dels records
[Madrid] : Nube Ocho, 2015

La Guineu havia tingut una vida
llarga i feliç, però ara estava cansada. Va mirar el seu bosc
En Leo estima l’avi. I l’avi estima en Leo. I això no estimat una última vegada i va jeure, va
canviarà mai. Un llibre preciós i reconfortant que ens respirar profundament i va tancar els ulls per sempre.
mostra com les persones que estimem són sempre a
https://www.youtube.com/watch?v=V_Gvc8CU9tI
prop, perquè tant se val on siguin.

BAUMGART, Klaus
L’estrella de la Laura
Barcelona : Beascoa, 2005
Aquest conte infantil és ideal per
ensenyar als nens i nenes que, a
vegades, ens hem de separar de
les coses que estimem. En aquest
sentit, es pot entendre com una metàfora de la mort i
utilitzar el llibre per explicar que a vegades ens hem de
separar d'éssers estimats.
Català:
https://www.youtube.com/watch?v=eaxEI91devA
Castellà:
https://www.youtube.com/watch?v=xHdcI01j7Xk&t=50s

