
Contes de la biblioteca per a parlar 
de la por  als infants  

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 el 
concepte de la por 

ALBO, Pablo. El Papu. Ponte-
vedra: OQO, 2006 
 
ALLANCÉ, Mireille. Quan 
tenia por de la fosca. Barce-
lona: corimbo, 2002 
 
COLE, Babette. Els animals 
m’horroritzen. Barcelona: 
destino, 2000 
 
COOPER, Helen. Hi ha un ós 
sota l’escala. Barcelona: 
joventut, 1999 
 
CROWTHER , Kitty. ¡Scric 
scrac bibib blub! . Barcelo-
na: corimbo, 2005 
 
BRIGHT, Paul. Sota el llit. 
Barcelona: Beascoa, 2003 
 
GLITZ, Angelika. Un monstre 
sota el llit. Barcelona: Timun 
mas, 2001 
 
JANDL, Ernst. Ser Quinto. 
Salamanca: Loguiez, 1997 
 
JANISCH, Heinz. Quan 

l’Anna té por. Barcelona: 
Baula, 2002 
 

K E S E L M A N ,  G a b r i e l a . 
Aquest monstre em sona. 
Barcelona: La galera, 2004 
 
MARTINEZ, Rocio. El Gat 
Guim i els monstres. Barce-
lona: kalandraka, 2001 
 
MAYER, Mercer. Una pesadi-
lla en mi armario. Ponteve-
dra: Kalandraka, 2001 
 
MAYER, Mercer. Hi ha un 
cocodril sota el meu llit. 
Barcelona: corimbo, 2013 
 
Nöstlinger, C. Guillemo y el 
miedo. Barcelona: Alfaguara. 
 
PORT, Moni. El llibre valent. 
Barcelona: takatuka, 2013 
 
S M A L L M A N ,   S t e v e . 
T’asseguro que els mons-
tres no existeixen! . Barcelo-
na: Elfos, 2009 
 
SOLOTAREFF, Grégoire. 
L’Edu, el petit llop. Barcelo-
na: corimbo, 1999 
 
ZENTNER, Jorge. Menjapors. 
Barcelona: Destino, 2001 

Contes i narracions sobre la por per a infants  

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. 

[ ] 
La por és un sentiment que ens produix intranquil·litat, inquietud 
però moltes vegades també angoixa i fins i tot terror.  
 
Saber controlar aquest emoció seria genial quan aquesta ens pas-
sa durant la infantesa. 



El  concepte de la por des de la biblioteca   

 

“Per què els mons-

tres no existeixen.... 

O potser sí?” 

Steve Smallman 

 

“Tenim por? O por a 

tot o por a res... 

 
BERAZALUCE, Elena. A 
qué tienen miedo los ni-
ños. Madrid: Sintesis, 2003 
 
BREITMEIER,  Llonca. 
Cuentos  que ajudan a 
los niños a superar sus 
miedos. Barcelona: Oniro, 
2003 
 
CARQUAIN, Sophie. Pe-
queñas historias para 
hacerse mayor. Madrid: 
Edaf, 2006 
 
CROTTI, EVI Los miedos 
de los niños. Barcelona: 
Oniro, 2005 
 
Llibre de la por.Barcelona: 
Alter pirene,  
 

Recursos bibliogràfics per a pares i mestres: 

 
Miedo a nada... Miedo a todo.,,: el 
niño y sus miedos. Barcelona: graó, 
2004 
 

Pearce, John. Ansiedades y miedos. 
Barcelona: Paidos, 1995 

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  


