
Contes sobre la guerra i la pau 

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 guerra i la pau  
 des de la biblioteca: 

 
Brami, Elisabeth. Salva't 
Elies!Pontevedra : Ka-
landraka, 2006 
 
Cali, Davide. L'Ene-
mic .Barcelona : Takatu-
ka, 2008. 
 
C a r b a l l e i r a ,  P a u -
la.Començar Barcelona 
[etc.] : Hipòtesi [etc.], 

2012  

 

Gasol Trullols, Anna. 

El Somni de l'Ami-

na.Barcelona : Baula, 

2009. 

 
Gruss, Karin. La Zapati-
lla roja.[Santa Marta de 
Tormes] : Lóguez, 2014 
 
Innocenti, Roberto. Rosa 
Blanca. Salamanca : 
Lóguez, DL 2002. 
 

 
 
Jiménez Torregrosa, Lo-
rena. 1714 : trons, ca-
nons i un estel . Barce-
lona: Generalitat, 2014 
 
McKee, David. Los Con-
quistadores .Madrid : 
Kókinos, cop. 2004 
 
Prats, Joan de Déu. El 
Senyor Guerra i la se-
nyora Pau. Barcelona : 
Edebé, 2006. 
 
Piñol, Cels.1714 baluard  
Torroella:Panini , 2014 
Ros, Roser. Els Tres 
tambors. Barcelona : 
Tantàgora, 2007. 
 
Sennell, Joles. Conte de 
riure, conte de plo-
rar .Barcelona : Cruïlla, 
2003 
 
 

Contes i narracions sobre la guerra i la pau per als infants 
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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. 

[ ] 
Les guerres podem dir que són estúpides i cruels, tristes i violen-
tes, amb morts i ferits… Com explicar què és una guerra a un in-
fant?  
Tan de bo, els nens no haguessin de conèixer ni comprendre 
aquest concepte, però sí que resulta interessant que coneguin el 
tema  per  treballar-lo conjuntament amb el concepte de la pau. 



La guerra i la pau des de la biblioteca   

 

“Dos no es barallen 

si un no vol” 

 

“Com explicar als 

nens i a les nenes els 

motius perquè els-

homes es maten entre 

ells?“ 

A partir d’aquests 
contes  descobrirem 
que significa resoldre 
problemas sense 
violència, i apren-
drem a conviure en 
pau , armonia amb 
els que ens envolten.  
 
Sierra i Fabra, Jordi. El 
Soldat i la nena . Barce-

lona : Destino, 2003 

 

Sierra i Fabra, Jordi. 
1714 .Barcelona : La 

Galera 50, 2013 

Contes i narracions sobre la guerra i la pau per als infants 

 
El Soldat i els sis gegants. 
[Barcelona : Molino], DL 1984 

 

Vaugelade, Anaïs. A en Fabià no li 
interessa la guerra. Barcelona : 
Corimbo, cop. 2000 

 
Skármeta, Antonio. LaComposici-
ón.Caracas [etc.] : Ekaré [etc.], 
2011 
 
Vergés, Oriol. Un vol la guerra... 
L'altre, una abraçada. Barcelona : 
Ara Llibres, 2008. 

 
Zee, Ruth Vander.La Historia de 
Erika . Pontevedra : Kalandraka, 
2007. 
 

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  


