


Els contes i llibres son una font infinita per a la 
imaginació i la creació. Les històries que narren 
ens relaxen, ens ensenyen i ens diverteixen i, mentre 
fantasiem i gaudim, rebem un potencial educatiu 
immens.

En una etapa de la vida on s’interioritzen els valors i les 
actituds que determinaran el futur de les persones, els 
contes son una eina socialitzadora indispensable.

Per tal de construir una societat basada en 
la igualtat, la lectura infantil i juvenil ha de ser un 
instrument que contribueixi a trencar estereotips 
sobre homes i dones.



fins a 6 anys

Petita a la Jungla
Autora: Marta Altés
Trencant estereotips de gènere i 
oferint una referent femenina i valenta
La petita que es decideix a desafiar a tots 
aquells que li diuen que encara no pot fer 
allò o això. I ella, perquè és la petita, tossuda 
i valenta, creu que sí, que podrà fer-ho.

Serafina. La princesa que camina
Autora: Mónica Campabadal
Estereotips de gènere, 
altres rols femenins
Una princesa que trencarà amb l’estereotip 
hegemònic. En aquestes il·lustracions 
descobrim una princesa activa, que 
simplement gaudeix de descobrir el món 
que l’envolta.

Endevina com t’estimo 
Autor: Sam McBratney
Il·lustracions: Anita Jeram Kókinos 
Emocions
Aquesta història ens parla de la relació 
entre una llebre petita i una de gran, i la 
seva mesura de l’amor en una conversa que 
tenen abans d’anar a dormir. Un diàleg en el 
qual es parla de la importància d’expressar 
aquest sentiment.

Al país de les marietes… 
arriba el circ!
Autores: Maria Navarrete i Cristina Villa
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, amistat i convivència, 
emocions
Conte que ens fa veure que tots i totes 
som únics i especials, que hem de tenir 
les mateixes oportunitats de triar el que 
volem fer sense que el fet de ser nen 
o nena ens condicioni.

Amb la Tango són tres
Autors: Peter Parnell , Justin Richardson 
i Henry Cole
Altres models de família
El Roy i el Silo són dos pingüins mascles que 
viuen al zoo de Nova York. Junts construeixen 
un niu per acollir un nou membre per a la 
família, ells no poden. El cuidador del Zoo, 
els hi porta un d’una parella que no el vol. 
L’estimen, el coven, és el seu pollet.

El cavaller que no volia lluitar
Autors: Helen Docherty, Thomas Docherty
Revisió d’estereotips, igualtat de 
gènere, noves masculinitats
Un nen cavaller que no vol lluitar contra  
el drac. Altres valors masculins basats en 
el valor de la cura i el respecte.

Piratrans Carabarco
Autor: Julio Concepción, ATA – Sylvia Rivera
Revisió d’estereotips, igualtat de 
gènere, diversitat afectiva i sexual
Divertida reflexió sobre la igualtat, el 
respecte per la diferència i la llibertat de 
cadascú. Una guia per a professionals 
de l’educació i famílies per parlar sobre la 
transexualitat amb els infants.

Un papa a mida
Autor: Davide Cali
Revisió d’estereotips, igualtat 
de gènere, noves masculinitats
La protagonista busca un pare adequat 
a l’alçada de la seva mare. Després d’una 
bona recerca, se n’adona que li anirà molt 
bé com a pare si és carinyós, l’estima, és 
sensible i li explica contes.



A partir de 6 anys

Contes desexplicats (Col·lecció)

Autors: Vivim del cuentu, diversos autors
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, noves masculinitats
Redescobrim els contes clàssics amb 
una mirada no sexista i per la igualtat 
de gènere, de manera divertida i amb 
esperit crític als infants.

Ara em dic Joana
Autors: Jessica Walton, Dougal MacPherson
Amistat i convivència, emocions, 
diversitat afectiva i sexual
Una gran història sobre l’amistat i la recerca 
d’un mateix per reflexionar sobre la identitat 
de gènere.

El llibre dels porcs
Autor: Anthony Browne
Corresponsabilitat
La família Garri on la mare fa totes les 
feines de casa i el pare i els dos fills només 
embruten. La mare, un dia, cansada de 
treballar a fora i a dintre de casa i que ningú 
l’ajudi, marxa. A partir d’aquell dia, la casa 
comença a semblar una cort de porcs.  
Li demanen a la mare que torni i veuen  
ue s’ha de compartir les feines de casa.  
La mare pot recuperar el seu temps”.

Pessigolles 
Autores: Alba Barbé i Serra, Sara Carro 
Ibarra i Núria Fortuny Herrero. 
Educació sexual
Conte que parla de la descoberta del propi 
cos femení. La sexualitat ens acompanya, 
des de ben petites, per les diferents etapes 
de la nostra vida. Es un conte que narra el 
descobriment del autoplaer d’una nena.  
Es una recurs útil per poder acompanyar  
la sexualitat.

Atres recomanacions

fins a 6 anys

L’ombra de la Clara
Autora: Elisenda Pasqual
Prevenció de l’abús sexual, emocions
Aquesta és una història plena de simbolismes que ajuda als 
adults a explicar als nens i nenes com prevenir l’abús sexual.



A partir de 6 anys

Vet aquí dues vegades (Col·lecció)

Autors: Belén Gaudes, Pablo Macías 
i Nacho de Marcos
Igualtat de gènere, revisió d’estereotips,  
diversitat familiar, diversitat afectiva i sexual,  
noves masculinitats
És una nova col·lecció de contes clàssics reescrits 
sense contingut sexista, violència o desigualtats.

Atres recomanacions

Les princeses també es tiren pets
Autors: lan Brenman i Ionit Zilberman
Revisió d’estereotips, igualtat de 
gènere
Desmitifica amb molt d’humor la perfecció 
atribuïda socialment a les princeses. Ningú 
és perfecte, ni les princeses!

Rosalinde tiene ideas en la cabeza
Autora: Christine Nöstlinger
Potenciació de l’autoestima
Els qui envolten Rosalinde es fixen en 
gairebé tot excepte en les seves idees.

Contes de bona nit 
per a nenes rebels
Autores: Elena Favilli, Francesca Cavallo
Revisió d’estereotips, dones 
extraordinàries, igualtat de gènere
Aquest és un llibre (qualsevol volum) 
extraordinari que narra la vida de cent 
dones extraordinàries: científiques, 
astronautes, jutgesses, xefs… Cent exemples 
de valentia, determinació i audàcia per a 
les grans somniadores. La història de dones 
tan importants per a la humanitat i tan poc 
conegudes fins ara.

Arturo i Clementina
Autora: Adela Turin
Il·lustracions: Nella Bosnia
Violència psíquica vers les dones  
i mite de l’amor
L’Artur, el company de la Clementina,  
es riu d’ella i dels seus somnis.

A partir de 8 Anys



A partir de 8 Anys

El llapis màgic de la Malala
Autora: Malala Yousafzai, Kerascoët
Dones extraordinàries, igualtat de gène-
re, no violència, amistat i convivència
Aquesta és l’autobiografia de la Malala 
Yousafzai, Premi Nobel de la Pau el 2014. 
Als deu anys va veure com els talibans 
arribaven a la seva regió i començaven les 
prohibicions, especialment per a les dones. 
Prohibit anar a l’escola, per exemple.

Los hombres no pegan
Autora: Beatriz Moncó
Il·lustracions: Mabel Piérola
Violència vers les dones
La familia de l’Alex ve 
a viure a l’edifici del Javier 
i descobrirà que no és com la seva.

Billy Elliot
Autor: Melvin Burgess 
Revisió d’estereotips, igualtat de gène-
re, noves masculinitats
En aquesta història descobrirem la dolçor 
i perseverança d’un nen britànic que vol 
vèncer els prejudicis i dedicar-se a la dansa, 
en un entorn molt masculinitzat, on la 
dansa només és per les nenes. En Billy és 
valent i lluita per aconseguir el seu somni.

Atres recomanacions

DE 10 A 16 ANYS

La Ventafocs ja no creu en 
prínceps blaus
Autores: Nunila López, Myriam Cameros
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, violència zero
Versió moderna, realista i humorística sobre 
les relacions de parella basades en el mite 
de l’amor romàntic com el de ventafocs.

El diari lila de la Carlota
Autora: Gemma Lienas
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, violència zero
La Carlota descriu situacions quotidianes 
que esdevenen masclistes, injustes 
i discriminatòries sota una mirada del 
món amb “ulleres liles”.

Mujeres de ciencia
Autora: Rachel Ignotofsky
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, dones extraordinàries
Un llibre il·lustrat sobre la vida de 50 dones 
destacades en el camp de la ciència, la 
tecnologia, la enginyeria i les matemàtiques 
des de l’edat antiga fins l’actualitat.

Abril no és un mes
Autora: Rosa Sanchís
Igualtat de gènere, revisió 
d’estereotips, educació afectiva 
i sexual, emocions
Reflexió sobre les relacions, el plaer, l’abús de 
poder, la violència sexual, els estereotips de 
gènere, el mite de l’amor romàntic, el sexisme 
en les relacions amoroses i sexuals…



La casa de l’arbre
Autora: Bianca pitzorno
Il·lustracions: Quentin Blake
Revisió d’estereotips
Dues noies cansades del seu pis de la ciutat 
decideixen anar a viure a d’alt d’un arbre.

Chocolate Amargo
Autora: Mirjam Pressler
Autoestima
L’Eva, una noia grassa, està convençuda 
que tothom se’n riu i que ningú l’estima.

Como saliva en la arena
Autor: Klaus Kordon
Interculturalitat i drets de la dona
Munli complex 13 anys i el seu pare la vol 
casar amb un home gran i molt violent.

Al otro lado de la pantalla
Autora: Alba Quintas
Igualtat de gènere, diversitat afectiva 
i sexual, prevenció de l’assetjament, 
amistat i convivència
Els riscos d’Internet, del ciberassetjament, 
l’abús sexual i de les emocions dels 
adolescents implicats en aquestes 
situacions.

Primavera per a Palmer
Autora: Rosa Sanchís
Emocions, amistat i convivència, 
prevenció de l’assetjament, noves 
masculinitats, revisió d’estereotips
En Palmer és un noi modern i igualitari obert 
a una nova masculinitat. Una colla de nois 
masclistes i violents comença a assetjar-lo.

Mil sols esplèndids
Autor: Khaled Hosseini
Igualtat de gènere, violència de gènere, 
amistat i convivència
Descobrirem les grans desigualtats de 
gènere que han de superar constantment 
dues amigues d’Afganistan.

Las chicas son guerreras:  
26 rebeldes que cambiaron el mundo
Autors: Irene Cívico, Sergio Parra 
i Núria Aparicio
Igualtat de gènere, revisió d’estereotips, dones 
extraordinàries
En aquest recull de no ficció descobrirem la vida de 26 dones 
rebels, lluitadores, fortes i valentes. Algunes molt famoses 
i d’altres poc conegudes, però totes han fet coses increïbles 
que demostren que les dones podem ser heroïnes i lluitar per 
canviar el món.

DE 10 A 16 ANYS



DE 10 A 16 ANYS

Atres recomanacions
Duna – diari d’un estiu
Autora: Muriel Villanueva
Igualtat de gènere, diversitat afectiva i sexual, amistat 
i convivència, emocions, educació afectiva i sexual
Una història sobre les emocions, l’amistat, el dol, l’amor, el dolor, 
els dubtes, els canvis físics i emocionals de l’adolescència… 
La Duna durant aquest estiu coneixerà un noi que la farà 
trontollar i amb qui descobrirà la complexitat de les relacions 
i la transsexualitat.

L’art de ser normal
Autora: Lisa Williamson
Emocions, diversitat afectiva i sexual, 
amistat i convivència, noves masculinitats
Aquesta novel·la ens parla del secret d’en David: és una noia 
atrapada en un cos de noi. L’art de ser normal és una novel 
la sobre l’amistat, l’amor, la recerca de la identitat afectiva 
i sexual i la lluita per sentir-se normal i ser acceptat socialment.



La majoria d’aquests 
llibres i contes i, d’altres no 
sexistes i coeducatius, els 
podeu trobar al Servei de 

Biblioteques de Sant Cugat

SERVEI D’INFORMACIÓ I D’ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)


