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Contes 0-3 anys

Erugueta Goluda 
Eric Carle,  Ed. Kokinos 

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. 

https://youtu.be/
CmcjCkLjD3Y 
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Contes 0-3 anys

Anem a caçar un ós 
Michael Rossen 

En aquesta versión de la cançó popular 
anglesa, el poeta Michael Rosen i la 
il·lustradora Hellen Oxenbury segueixen la 
pista de quatre nens que surten amb el seu 
pare a caçar un ós. Junts travessaran un 
camp ple d’herba, un riu profund, una 
tempesta, un bosc molt fosc…fins arribar a 
una cova estreta i tenebrosa…Qui té por 
de l’ós? 

https://youtu.be/fh4R2tbuSIk 
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Contes 0-3 anys

El rey del mar 
Imapla, Ed. Oceano 

En El Rey del mar veureu un peix que neda 
tot tranquil i, de sobte, és menjat per un 
peix més gran que es posa la corona de rei. 
Immediatament apareix un peix encara més 
gros que es menja el que duu la corona i se 
la posa. I, així, successivament. Finalment, 
ve un peixet petit junt amb un altre, un altre 
i molts més que, tots junts, poden menjar-
se el més gros de tots. 

https://youtu.be/AcKOyfQVAik 
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Contes 0-3 anys

Endevina com T’estimo 
Autor:Sam McBratney, il·lustracions: Anita Jeram 

Endevina com t’estimo ens parla de la 
relació entre una llebre petita i la seva mare 
i la seva mesura de l’amor amb una 
conversa que tenen abans d’enllitar-se. 

https://youtu.be/
LBtMKCxSsWE 
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Contes 0-3 anys

El Peix Irisat 
Marcus Pfister 

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? Un llibre amb 
il·lustracions meravelloses que ens ensenya 
la importància de saber compartir. 

https://youtu.be/
A6zHGBMeMyo 

https://youtu.be/A6zHGBMeMyo
https://youtu.be/A6zHGBMeMyo
https://youtu.be/A6zHGBMeMyo
https://youtu.be/A6zHGBMeMyo


Contes 0-3 anys

El Monstre de Colors 
de Anna Llenas Serra 

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://youtu.be/
LyDemqqUS-Q 
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Contes 0-3 anys

De que fa gust la Lluna? 
Michael Grejniec. Ed. Kalandra 

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://youtu.be/
M_4UDt6DB5A 
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Contes 0-3 anys

L’Elmer 
David McKee 

L’Elmer, l’elefant de colors, és un clàssic 
infantil. Els seus contes són ideals per 
transmetre als nens i nenes valors positius 
com la solidaritat, el respecte, l’amistat i, 
especialment, la celebració de les 
diferències. 

https://youtu.be/
esZf_VTfRIw 
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RECURSOS LITERARIS

Arxiu amb un ventall de contes PDF: 

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

Article sobre llibres adreçats a infants 0-6 anys: 

http-//clubpetitslectors.blogspot.com/2015/05/10-llibres-infantils-
imprescindibles.html?m=1 

Espai per a famílies que apropa els infants al món de la literatura: 

https://www.elplanetadelscontes.cat/el-planeta-dels-contes/

Imatges portada: 

Patufet i Sant Jordi de Roser Roig i Hugo Prades. Cossetània edicions. 

El Patufet i el coronavirus de Hugo Prades i Roser Roig.
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