
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  
Solidaritat i la  
cooperació 

El que volen aquests 
contes es ensenyar els 
nens i les nenes a sa-
ber treballar junts, ple-
gats i a saber ajudar-
nos entre nosaltres. 
 

Alonso, Tareixa. El Gallo 
Quirico. Pontevedra : 
Kalandraka, 2005 
 
Butterworth, Nick. Des-
prés de la tempesta. 
Barcelona : Destino, 
1993 
 
Cannon, Janell. Stelalluna. 
Barcelona : Joventut, 2002. 

 
Font i Ferré, Núria. Els 
Músics de Bremen. Bar-
celona : Cruïlla, 2003. 
 
Grejniec, Michael. De 
què fa gust la lluna?. 
Pontevedra : Kalandraka, 
2014 
 

 
 
Hughes, Monica. Un Pu-
ñado de semillas. Cara-
cas : Ekaré, cop. 1996 
 
Lionni, Leo. Neda-que-
neda . Pontevedra : Ka-
landraka, cop. 2012 
 

Mezquita, Roberto. El 
Gallo traganueces Pon-
tevedra : OQO, 2011 
 
Núñez, Marisa .La Zebra 
Camil�la . Pontevedra : 
Kalandraka, 2012 
 
Salvà, Francesc. Els 
Bons amics. Barcelona : 
La Galera, 2003 
 
Vaugelade, Anaïs. Sopa 
de pedra. Barcelona : 
Corimbo, 2001 
 
 
 

Contes per reflexionar i educar en els valors de la 
solidaritat i cooperació 

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. 

[ ] 
Tots tenim aspectes positius que podem oferir i compartir amb 
els altres . 

Si som sincers i ens respectem en la nostra diversitat per què hi 
posem voluntat a entendre’ns i compartir, per tal de poder relaci-
onar-nos, enriquir-nos de manera positiva, tolerant i educada 
sense necessitat de competir. 



La solidaritat i la cooperació  des de la biblioteca   

 

 

Que tu, que ell no 

som ni millors ni pit-

jors que ningú, som 

diferents i junts po-

dem aprendre, podem 

compartir, podem 

créixer.... 

Cooperar entre tots, 
posar-hi el nostre gra-
net de sorra és la mi-
llor manera d’ajudar 
 
Brown, Ruth. L'Arbre 
vell .Barcelona : Joven-
tut, 2012 
 
Canyelles, Anna. Els 
Castellers. Barcelona : 
La Galera, 2012 
 
Escardó i Bas, Mercè. 
Els Tres porquets. Bar-
celona : La Galera, 2001 
 
Michels, Tilde. Qui truca 
a la porta, en la nit tan 
fosca?. Barcelona : Jo-
ventut, 1989. 

Contes per reflexionar i educar en els valors de la solidaritat i cooperació 

A partir d’aquests contes 
descobríem  l’amistat, la so-
lidaritat, el treball en equip i 
la importància de col�laborar 
entre  les persones. 

 

Robles Martínez, Begoña. Un 
Conte de la perdiu blanca : 
en Plomat . Barcelona : Gene-
ralitat de Catalunya, 2012 
 
Roig César, Roger. Fem cas-
tells! . Valls : Cossetània, 
2014 
 
Schubert, Ingrid. El Vell pira-
ta. Barcelona : Lumen, 1992 

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  


