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Contes de les estacions de l’any 

⮚ Són els contes que il·lustren aquelles celebracions i tradicions de les

estacions de l’any que estan més arrelades a la nostra terra i a la cultura

popular. És important que els infants les coneguin, sàpiguin quin és el seu

origen i que aquestes no es perdin en el temps.

⮚ Són celebracions presents en molts Projectes Educatius de les escoles i per

aquest motiu és interessant utilizar els contes com a recurs visual per

reforçar i ampliar el vocabulari bàsic que l’infant necessitarà a l’escola.

⮚ Ampliar i practicar aquest vocabulari específic afavorirà que l’infant se

senti capaç de participar a nivell lingüístic en aquelles activitats que es

treballin a l’aula referents a les estacions de l’any (estiu, tardor, hivern i

primavera).



Com s’expliquen els contes

• Abans d’explicar-lo primer l'hem de mirar per saber com és i què explica.

• Facilitarem la comprensió de l’infant utilitzant gestos, canvis de veu i de to, fent mímica,

produint onomatopeies (ring-ring, toc-toc...).

• Utilitzarem un vocabulari entenedor per l’infant.

• Hem d’animar a l’infant a participar del conte: buscant imatges, assenyalant, imitant, repetint

el que nosaltres diem, anomenant.

• Un mateix conte l’explicarem diverses vegades en diferents dies per a que l’infant el conegui

bé i en gaudeixi més.

• Farem preguntes (què, qui, per què, etc.) per comprovar que l’infant ha entès el conte.

Convidarem a l’infant a fer suposicions, a donar la seva opinió sobre l’argument, a posar-se al

lloc del personatge, a pensar el la solució del problema o situació en la que es troba el

personatge... És a dir, a partir del conte ajudarem l’infant a pensar.

• Respondrem a les preguntes que l’infant ens faci parant el conte les vegades que calgui.

• Hem de deixar que l’infant ens l’expliqui a la seva manera.

• Hem de respectar el començament i el final del conte: “ Hi havia una vegada...”, “ Conte

contat, aquest conte ja s’ha acabat”, “Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha

fos”.

I RECORDEU…ELS CONTES S’EXPLIQUEN, NO ES LLEGEIXEN!



La Tardor

Comença la tardor!

Cinta Arasa. Editorial: Barcanova

Temps de castanyes

Diversos autors. Editorial: Barcanova

El llibre de la tardor

Diversos autors. Editorial: Estrella Polar

A la tardor, castanyes!

Gemma Armengol. Editorial: Bromera

Cançons de tardor

Noè Rivas. Editorial: Baula



L’hivern

Ja som a l’hivern!

Cinta Arasa. Editorial: Barcanova

El llibre de l’hivern 

Rotraut Susanne. Editorial: Barcanova

Quin fred que fa!

Germán Machado. Editorial: Combel

Gebre, el ninot de neu

Bel Olid. Editorial: Combel

L’Elmer a la neu

David Mckee. Editorial: Beascoa



La primavera

Ha arribat la primavera!

Cinta Arasa. Editorial: Barcanova

El llibre de la primavera 

Rotraut Susanne. Editorial: Barcanova

Conte de primavera

Jill Barklem. Editorial El seto de las zarzas 

La nit de primavera

Carlota Iglesias 

Editorial: Barcanova



L’estiu

L’estiu és aquí! 

Cinta Arasa. Editorial: Barcanova
Les vacances del Ratolí Carter

Marianne Dubuc. Editorial: Editorial Joventut

Què podem fer a l’estiu? 

Diversos autors. Editorial: Barcanova

La Festa Major 

Diversos autors. Editorial: Barcanova

La Maisy se’n va de vacances

Lucy Cousins.Editorial: RBA Serres



Linus i les estacions

Susana Isern. Editorial: Alba Editorial

Les quatre estacions

Editorial: Estrella Polar

Les estacions

Lemon Ribbon. Editorial: Combel

Les estacions de l’any

Diversos autors. Editorial: Barcanova

El gran llibre de les estacions d’en Pol

Liesbet Slegers. Editorial: Baula
Les estacions

Ana i Andrés Guerrero.

Editorial: Brúixola

El petit llibre de les estacions

Nathalie Choux. Editorial: Estrella Polar

El llibre de les estacions (Peppa Pig) 

Editorial: Beascoa

Les estacions



Digues on és. Les 

estacions de l’any

Thierry Laval. Editorial: 

Cruïlla

Un any de bones nits

Lisa Aisato. Editorial: Baobab

Els petits descobreixen… les estacions

Nathalie Bélineau. Editorial: Panini Books
Les 4 estacions des del gran arbre

Patricia Hegarty. Editorial: Brúixola

Creix amb en Teo

Violeta Denou. Editorial: Timunmas

Un any amb la Maisy

Lucy Cousins. Editorial:RBA Molino



El temps

Quin temps fa, Maisy?

Lucy Cousins. Editorial: Serres

El Pip i la Posy. Un dia a la neu

Axel Scheffler. Editorial: Block

Ui, quin temps farà?

Diversos autors. Editorial: Barcanova

La gran nevada

Rocco John. Editorial:Tramuntana



COL·LECCIONS



Autora: Liesbet Slegers

Editorial: Baula



Contes de les estacions
Diversos autors / Editorial: Brúixola



Autora: Mireia Canals / Editorial: Salvatella



Autora: Ávelin

Editorial: Animallibres, S.L.



Els meus primers llibres, Les estacions
Autor: Albert Asensio / Editorial: Editorial Juventud



Autora: Gerda Muller

Editorial: ING Edicions



La Blanca i el Bru 

Autora: Marijke Ten Cate / Editorial: Cruïlla




