
  
Treballem el continent d’Àfrica a 

traves dels contes 

Si voleu saber  
quines biblioteques  

tenen aquests documents,  
consulteu els  
catàlegs  

de les biblioteques públiques  
de Catalunya: 

http://argus.biblioteques.gencat.cat 
http://sinera.diba.cat 

 

Com treballar la inter-
culturalitat :Àfrica 

 
CHAMBERLIN, Mary. Els 
creps de mama Panya. Bar-
celona: intermon Oxfam, 2005 
 
COOPER, Helen. Hi ha un ós 
sota l’escala. Barcelona: 
joventut, 1999 
 
DALY, Niki. On és Jamela?. 
Barcelona: Intermon Oxfam, 
2004 
 
DAYLY, Niki. La petita caput-
xeta africana. Barcelona: 
inermon, 2008 
 
HOFFMAN, Mary. Los Colo-
res de casa. Barcelona: Inter-
mon Oxfam, 2003 
 
Home de color!: inspirat en 
un conte africà. Barcelona: 
Joventut, 2004 
 
KREBS, Laurie. Tota la colla 
se’n va de safari. Barcelona: 
Intermon Oxfam, 2003 
 
LEONARD, Marie. Tibili, el 
nen que no volia anar a es-
cola Barcelona: joventut, 
2001 
 

OBIOLS, Anna. Els colors de 
l’Àfrica. Barcelona: beascoa, 
2009 
 
O’CALLAGHAN, Elena. El 
color de la sorra. Barcelona: 
baula, 2007 
 
OFOGO, Bonface. El lleó 
Kandinga. Barcelona: hipòte-
si, 2009 
 
PINGUILLY, Yves. El color 
dels ulls. Barcelona: Inter-
món, oxfam, 2006 
 
PRATS, Joand de Déu. Ou-
lembe el saurí. Barcelona: 
Intermón Oxfam, 2007 
 
SECKA, Fatou. Fatou la nena 
tossuda: un conte wolof. 
Barcelona: publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2009 
 
SOLER-PONT, Anna. Un 
meravellós llibre de contes 
de l’Àfrica per a nens i ne-
nes. Barcelona: columna,  
2005 
 
STEWART, Dianne. El Rega-
lo del sol. Caracas: Ekaré, 
2004 

Contes i narracions sobre  Àfrica 

Biblioteca Pública de Lleida 
Rambla d’Aragó, 10 

25002  LLEIDA 
Tel. 973279070 

bplleida.cultura@gencat.cat 
http://bibliotecalleida.gencat.cat 

Àrea infantil i juvenil: 
Dilluns de 16 a 20 h. 

De dimarts a  divendres  de 
D12-14 i de 16 h.a 20 h 
Dissabtes de 10 a 14 h. 

Consulteu a la pàgina web els horaris 
durant els mesos de juliol a  

setembre,  i els horaris de l’Àrea 
Infantil i Juvenil,  Audiovisuals i  

Col·lecció Local. 

[ ] 
 
Com a viatgers de la cultura Àfricana tindrem els ulls ben 
oberts per descubrir l’entorn d’aquest magnífic continent ple 
d’animals i  contrastes naturals. 
 



La Interculturalitat des de la biblioteca: Àfrica   

Àfrica és el tercer conti-
nent del món per exten-
sió. Limita: 
♦ al nord amb la 

mar Mediterrània 
♦ a l’oest amb 

l’oceà Atlàntic  
♦ a l’est amb la mar 

Roja, l’oceà Índic i 
l’Àsia  

ABELLA, Tomàs . E d’escola. 
- 3a ed. Barcelona: Intermón, 
Fundació per al Tercer Món, 
2004. 

 

BARBOSA, Rogério Andrade 
.ABC del continente 

africano. Madrid: Ediciones 
SM, 2009. 

 

Canciones infantiles y na-
nas del baobab : el 

África negra en 30 cancio-
nes infantiles. Barcelona: 
Kókinos, 2007. 

 

GANGES, Montse. La Reina 
rodamón al Marroc. Barcelo-
na: combel, 2007 

Recursos bibliogràfics per a pares i mestres: 

GEIS, Patricia . - Petita Massai. Barcelo-
na: Combel, 2001,(Nens i nenes del món). 

 

Naiyakay: llegendes africanes. Barcelo-
na: la galera, 2004 

 

ONYEFULU, Ifeoma. D de divertir-se: un 
recull de jocs africans. Barcelo-
na:Intermón Oxfam, 2008 

 

PERRIN, Martine. Poti-poti a l’Àfrica. 
Barcelona: cruïlla, 2002 

 
 

 

Trobeu-ho al nostre 
catàleg: 

 
http://argus.biblioteques.gencat.

cat 

 

 

Els continguts d’aquesta publicació 
estan subjectes a una llicència de 

Reconeixement-No comercial-Compartir 
3.0 de Creative Commons.  

Se’n permet còpia, distribució i comuni-
cació pública sense ús comercial, 

sempre que se’n citi l’autoria i la 
distribució de les possibles obres 

derivades i es faci amb una llicència 
igual a la que regula l’obra original. La 

llicència completa es pot consultar a: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/ 

Seguiu la biblioteca a... 
  
http://bibliotecalleida.gencat.cat      
http://blocs.gencat.cat/bibliotecapublicalleida 
 
http://www.facebook.com/bibliotecapublicadelleida 
 
@bplleida 
 
http://www.youtube.com/user/canalbiblleida  


