
Si voleu saber  
quines biblioteques  

tenen aquests documents,  
consulteu els  
catàlegs  

de les biblioteques públiques  
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http://argus.biblioteques.gencat.cat 
http://sinera.diba.cat 

 

Com treballar els 
valors a través dels 
contes populars 

No et fiïs dels estranys 

 

El que volen aquests 

contes es ensenyar els 

nens i les nenes a tenir 

cura d’ells mateixos i 

evitar que es sotmetin a 

perills innecessaris. 
 

 

Cabassa, Mariona. Les 

set cabretes i el llop. 

Barcelona: cruïlla, 2013 

 
Boada, Francesc. La caput-
xeta vermellla. Barcelona: La 
galera, 1982 
 
Grimm, Jacob. Hansel i gre-
tel. Barcelona: edicions 62, 
2005 
 
Filella, Lluis, La rateta que 
escombrava l’escaleta. Bar-
celona: cruïlla  
 
 
Grimm, Jacob. La blancaneu. 
Barcelona: edicions 62, 2005 
 
 

 

Sigués enginyós 

 

“Val més traça que força”.  
 
 Sempre està relacionat 

amb la resolució dels pro-

blemes, amb sortides sor-

prenents. 
 
 
 
Font i Ferre, Nuria. El gat 
amb botes. Barcelona: cruïlla, 
2005 
 
Boada, Francesc. El sastre 
valent. Barcelona: La Galera, 
2000 
 
La Fontaine, Jean de. La Lle-
bre i la tortuga. Barcelona: 
Iru, 1998 
 
La Fontaine, Jean de. La ci-
garra i la hormiga. Barcelo-
na: susaeta,  2007 
 
Delgado, Josep Francesc. Els 
tres porquets. Barcelona: 
edebé, 2003 

 
 
 

Els contes populars que il·lustren valors 

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. 

[ ] 
Si ens posem a pensar en totes les històries que coneixem no 
es necessita gaire per adonar-nos de que els valors que trans-
meten els contes de tradició popular contenen la majoria lliçons 
de moralitat. 

Els contes populars il·lustren alguns dels valors o qualitats que 
se suposa han de ser útils en el creixement dels infants.  



Els valors i els contes populars des de la biblioteca   

 

 

No us burleu de mi. 

Ja sé que sóc lleig i 

malgirbat, però us 

heu de riure de mi 

per això?... 

Sentir-se diferent 
Aquests contes ens par-
len sobre el sofriment  per 
a trobar-se a si mateix, 
sobre com són difícils les 
relacions de convivència, 
especialment quan tot ens 

sembla advers.  

Font, Nuria. L’aneguet lleig. 
Barcelona: cruïlla, 2014 
 
Lopez, Emilio. La bella i la 
bèstia. Madrid: el pais, 
2005 
 
Rius, Roser. En patufet. 
Barcelona: cruïlla, 2008 
 
Lopez, Emilio. La sireneta. 
Madrid: el pais,  2500 
 
Ochoa, Nuria. El jorobado 
de Notre-dame. El pais.  

Els contes populars que il·lustren valors 

Aparences, mentides 
Quan les coses són d’una mane-
ra, tu les expliques a l’inrevés per 
enganyar a qui t’escolta, estàs 
dient una mentida. 
 

Grau, Anna.  El Vestit nou de 
l’emperador. Barcelona: combel, 

2004 

 

Valerie, Maria Eulàlia. En Pere, el 
llop i la guilla. Barcelona: la galera, 

1987 

Jacas, Gerard. Pinotxo. Barcelona: 

Parramón, 1994 

 

Font i Farré, Núria. El flautista 

d’Hamelín. Barcelona: cruïlla, 2007 

 

Alonso, Tareixa. El enano saltarin. 

Pontevedra: kalandraka, 2005 

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  


