
  
Treballem l’anglès a través 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 
 llengua anglesa 

Juan y las habichuelas 
mágicas = Jack and the 
beanstalk. León : Everest, 
DL 2012 

 

McKee, David.Odio a mi 
osito de peluche = I hate 
my teddy bear. Madrid : 
Anaya English, 2006. 

 

Thomas, Valerie. Winnie 
the witch. Oxford : Oxford 
University Press, 2000. 

 

Sennell, Joles.El Millor pre-
tendent del món = The 
best suitor in the 
world .Barcelona : La Ga-
lera, 2007. 

 

 

McKee, David.Odio a mi 
osito de peluche = I hate 
my teddy bear. Madrid : 
Anaya English, 2006. 

 

 

 

Ross, Tony. I don't want to 
go to bed. [London] : Har-
perCollins children's books, 
2005. 

 

Iborra, Roser. En Pere sen-
se por = Fearless 
John .Barcelona : La Gale-
ra, 2007. 

 

McKee, David. Ahora no, 
Bernardo = Not Now, Ber-
nard. Madrid : Anaya En-
glish, 2006. 

 

Ross, Tony. La Culpa es de 
Óscar = Oscar gets the 
blame. Madrid : Anaya 
English, 2006. 

 

 

Ross, Tony. Nica = Nic-
ky .Madrid : Anaya English, 
2006. 

Contes i narracions en anglès 

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. 

[ ] 
 

Aquesta guia inclou contes clàssics i moderns en anglès per 

tal que pugueu aprendre a través d’ells nou vocabulari i no-

ves formes d’expressió. 



L’anglès a la biblioteca:.   

 

“Mirem contes en 

anglès i aprenem 

tot llegint d’una 

forma divertida i 

lúdica” 

Fearnley, Jan. Billy Tib-
bles moves out!. London : 
Collins, 2003 

 

Karma, Wilson. Bear 
wants more . London [etc.] 
: Pocket Books, 2004 

 

 McBratney, Sam. Guess 
how much I love you. 

Madrid: Kokinos, 2009 

 

Metola, Patricia. Hansel 
and Gretel. Zaragoza 
: Edelvives, 2013 

Contes i narracions en anglès 

Antony, Steve. El Barret de la reina = 
the queen’s hat . Madrid: bruño, 2014 

 

Carle, Eric. From head to Toe. Lon-
don: Hamish Hamilton, 1998 

 

Sally Cutting. Es como yo=just like 
me. Sevilla: edimáter, 2014 

 

The Three little pigs = Los Tres cerdi-
tos , ilustrado por Ángeles Peinador. 
León : Everest, 2011 

 

 

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  


