
LECTURES PER A LA IGUALTAT.  
GRANÉS SETMANA 8M 2019 
 
El perquè de tot plegat  
Llegir ens fa somiar, imaginar, viatjar, emocionar, descobrir, en definitiva, ser qui volem ser. 
Amb la lectura podem transformar el món en un lloc millor, un món més just, i, per què no, 
un món on tothom hi tingui el seu lloc, tal com és. Imaginar ens fa ser lliures! Somiem junts! 
 
Els meus amics  
Blackie Little Books 
 
Cada amic que tenim ens pot ensenyar una cosa diferent i com més amics 

tenim més coses sabem! 

 

 

 
 
Amb la Tango són tres  
Ed. Kalandraka 2016 
Un àlbum il·lustrat que convida a la reflexió i segurament posa un gra de sorra per a 
l’educació en la tolerància. Un conte entranyable sobre el valor de la cura. 



 
 
El cavaller que no volia lluitar  
Ed Maeva 
 
En Leo, un nen cavaller, s’equipa de llibres quan els seus pares l’envien a lluitar contra el drac. Ell 
prefereix parlar-hi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



En Quim i les Barbies  
Ed Gato sueco 
En Quim és un nen que prefereix jugar amb nines que anar a jugar a futbol amb els altres nens. Hi ha 
jocs i joguines diferents per a nenes i nens? 
 
 

 
 
El jardí de les abraçades 
Ed Sentir 2017 
 
Conte per prevenir l’assetjament escolar, promoure el bon tracte en les relacions i desenvolupar la 
intel·ligència emocional. Forma part de la col·lecció “Senticontes“. 
 
 

 



 
La Nuna sap llegir la ment  
Bira Biro, 2015 
 
El dia que se’n riuen de les cames de la Nuna (un flamenc!) la mare li dóna unes ulleres 

màgiques per als dies que no són màgics. Des d’aquell dia aprèn a veure el que la gent pensa 

de debò i que no sempre diem el que pensem. 

 

Les arrugues de l’àvia  
Andana Editorial 
 
El dia del seu aniversari, l’àvia explica a la seva encuriosida néta què s’amaga dins de cada 

arruga de la seva cara. Com pot ser que en un lloc tan petit hi càpiga una cosa tan gran? Amb 

molta tendresa l’àvia li explica el secret. 

 

 

 



 
Les princeses també es tiren pets 
Animallibres 
 
És fantàstic descobrir que les delicades noietes amb vestits de farbalans també expel·leixen 

ventositats pudents. 

 

 

 
Primeres biografies. 
Editorial Alba 
 
Aquesta col·lecció és una bona manera de donar a conèixer als més petits la vida de dones 

rellevants de la història contemporània. 

 

 

 



 
No m’agrada com soc 
Ed Tramuntana 
 
La protagonista d’aquest conte es fa gran i comença a ser conscient del propi cos i de la 
importància d’aquest quan es tracta de l’èxit en les relacions interpersonals. Es mira al mirall 
i es fixa en les seves galtes molsudes i no li agraden. Els pèls que li han crescut als braços 
la preocupen. I critica el seu nas perquè el troba massa punxegut i arromangat. Però a 
cadascuna d’aquestes observacions, la mare hi respon amb paraules d’aprovació i 
tendresa.  
 
 

 
 
Totalmente Adrián  
Ed SM 
 
L’Adrià és un nen normal. Però un dia li surten unes ales meravelloses i res no el fa més feliç que 
poder voleiar pel cel. Però com encaixeran els altres, aquest canvi? Què en pensaran, els altres, 
d’ell? 
 
 

 



 
La nena que volia carbó 
Ed Baula 
 
Un conte que trenca tòpics i capgira conceptes: Què passaria si una criatura volgués 
trobar-se amb una muntanya de carbó l’endemà de la nit de Reis? Quin mal comportament 
la faria mereixedora d’aquest estrambòtic regal? 
 

 
 
El príncep ventafocs  
Ed Destino 2011 
La divertidíssima història del príncep ventafocs! Tenia tres germanastres que sempre es reien d’ell 
fins que un dia va aparèixer una fada que sense voler-ho el va convertir en un mico gegant i pelut. 
 
 

 



 
Orelles de papallona  
Ed Kalandraka 2008 
 
El tret més insignificant pot ser motiu de burla. Això és el que li passa a la Mara a l’escola… però 
trobarà una solució molt imaginativa. 
 

 
 
Rosa caramel  
Ed Kalandraka 
La Guillermina és una elefanteta que decideix trencar les normes: no vol tornar-se de color de rosa 
com les altres. Perquè a la seva família la tradició diu que les elefantes han de menjar flors roses per 
tornar-se de color rosa i han d’estar sempre tancades en un prat. 
 

 
 
https://youtu.be/qqJx-a09dT8 
 

https://youtu.be/qqJx-a09dT8


 
Un papa a mida  
Ed Baula 
En el si d’una família monoparental la protagonista vol posar un anunci per buscar un pare adequat a 
la seva família.  
 

 
 
Tots uns homes  
Ed. RBA Serres.  
Tots uns homes aborda amb molt d’humor com els estereotips de gènere marquen la nostra vida. 
Dos nens parlen del fet de ser nen o nena: “els nens són valents i no tenen por de res”, ... però... com 
se senten els dos amics respecte això? 

 
 
 
 
 



Un món de famílies  
Ed Comanegra 2014 
Cada família és diferent, única i especial i això és meravellós. 
 

 
 
D’on surt aquesta nena?  
Ed Baula 
 
Per a en Max les coses són molt clares: hi ha gent que té sirí i gent que no té sirí. En Max està 
orgullós perquè pertany al grup dels que tenen sirí. Però a la classe ha arribat la Marta, una nena que 
fa coses estranyes, com ara pintar mamuts en comptes de floretes entre núvols. 
 
 

 



Qui soc avui? 

Ed El cep i la nansa 2018 

 

Els somnis tard o d’hora es fan realitat. 
 

 
 
El meu cos és meu! 
Ed Joventut 
Perquè els infants se sentin segurs i puguin expressar el que els agrada i el que no. És un 
conte que afavoreix la prevenció de l’abús sexual, ja que estimula el diàleg i la reflexió sobre 
el propi cos i la relació amb els altres. 
 

 
 
 



Vermell, o per què el bullying no és cap broma  
Ed. Tramuntana.  
Una història directa i senzilla sobre l’assetjament. En Tomàs rep constantment les burles 
dels seus companys fins que la Laia se n’adona i decideix ajudar-lo. Entre tota una colla és 
possible aturar-ho. 
 
 

 
 
La Super colla. La meva professora és una bruixa.  
Ed Bang. Mamut còmics. 2017 
Les nenes també poden ser superherois. I a més divertides! 
 

 
 



 
Quan les nenes volen alt 
Ed Lumen Infantil 2017  
L’Adriana, La Virginia i la Martina són tres nenes amb grans somnis: volen ser aviadora, 
violinista i escriptora. S’ha de seguir endavant amb els somnis malgrat els entrebancs del 
camí. 
 

 
 
 
Ara em dic Joana  
Ed. Animallibres.  
Un dia l’osset d’en Martí està trist «necessito ser jo mateix. Dins meu, sempre he sabut que 
soc una osseta i no un osset». Una història commovedora i dolça sobre l’amistat i la recerca 
d’un mateix. 
 

 



Contes de bona nit per a nenes rebels  
Ed. Estrella Polar.  
Cent dones extraordinàries: científiques, astronautes, jutgesses, xefs,… cent exemples de 
valentia, determinació i audàcia per a les grans somniadores 

 
 
Crida ben fort, Estela!  
Ed Fineo 
Cridar ben fort quan una cosa no va bé. Prevenció dels abusos sexuals infantils. 

 
https://youtu.be/lYqY4gCK100 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lYqY4gCK100


El llapis màgic de la Malala  
Ed Alianza 
Biografia de la Malala (premi Nobel de la Pau 2014) per a nens i nenes. La Malala somia en tenir un 
llapis màgic per poder canviar el món. 

 
https://youtu.be/rXUbyltne7c 
 
Wangari i els arbres de la Pau  
Ed. Ekaré.  
Una història real sobre la vida de Wangari Maathai, Premi Nobel de la Pau l’any 2004. Wangari vivia 
envoltada d’arbres en el seu poble, però quan es va fer gran va començar una desforestació massiva 
i Wangari va decidir sembrar nou arbres petits i iniciar una gran reforestació. 
 

 
 
 

https://youtu.be/rXUbyltne7c


El meu fill princesa  
Ed Bellaterra 
Acceptació d’un mateix. 
 

 
 
Un lloc per a la Rula  
Ed Tramuntana 2015 
 
Dedicat a totes les nenes sotmeses, que ocupen llocs imposats i viuen destins aliens. Una 
dedicatòria que encaixa perfectament amb la història de la Rula, una nena que busca el seu 
lloc en un món on tothom li dóna ordres. 
 

 
 
 



 
Irene la valenta  
Blackie Books, 2018 
 
Una història senzilla i brillant sobre el coratge d’una nena molt humil. 
 

 
 
 
La història dels bonobos amb ulleres  
Ed. Kalandraka.  
Un conte divertit sobre els estereotips de gènere. Els bonobos mascles mengen, viatgen i es 
modernitzen mentre les bonobos femelles recol·lecten i crien. Ells no les deixen evolucionar 
i aprendre. Un bon dia elles es cansen d’aquesta situació i decideixen canviar-la. 

 



 
Amb ulls de nena  
Ed Graó.  

Amor, respecte, llibertat... I sobretot, què vol dir ser nena? És un llibre que posa en dubte 

els estereotips i prejudicis, i revisa la història, la psicologia i les emocions de les nenes.  

 

Billy Elliot  
Ed. SM, vaixell de vapor.  
El seu pare pensa que la dansa és només per les nenes. En Billy lluita pel seu somni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magdalenes amb problemes  
Ed. Proteus.  
En Pau, un nen alt i introvertit que juga a bàsquet i li agrada molt cuinar pateix assetjament 
a l’escola i es comença a trobar molt malament. Descobrirà que parlar-ne amb els que 
l’estimen pot ajudar-lo. 

 

El diari lila de la Carlota  
Ed. La Butxaca.  
Al seu diari la Carlota hi escriu situacions masclistes, desigualtats i injustícies que veu al seu 

entorn. Moltes situacions quotidianes que semblaven inqüestionables són injustes i 

discriminatòries. 

 

 

 

 

 



El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el mundo  

Ed. Nube de Tinta. 

 8 contes que reflecteixen situacions de la vida quotidiana de les nenes i les dones, mostrant 

com les protagonistes s’apoderen davant de situacions masclistes i injustes.  

 

 

 

 

 

 

El noi del vestit  

Ed. Estrella Polar, Ed. Montena.  

El Denis té un gran talent per jugar a futbol i descobreix que també li encanta portar vestits. 

 



 

Ressenyes extretes de Núvol.com, Clijcat, Faristol, Faros (Sant Joan de Déu), Gènius 

 

Per anar més a fons: guies de lectures per a la igualtat de gènere 

https://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2018/04/Guia-de-contes-i-novel%C2%

B7les-per-la-igualtat-de-g%C3%A8nere-i-la-viol%C3%A8ncia-zero-Fundesplai.pdf 

Catàleg de clijcat Visca la revolució 

https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/catalegs/CatlgViscalarevolucio.pdf 

Guia de contes no sexistes, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=cab208a7-2117-433d-9a1f-d89bb

41cf90f&groupId=232140 

 

 

 

 

 

https://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2018/04/Guia-de-contes-i-novel%C2%B7les-per-la-igualtat-de-g%C3%A8nere-i-la-viol%C3%A8ncia-zero-Fundesplai.pdf
https://escoles.fundesplai.org/wp-content/uploads/2018/04/Guia-de-contes-i-novel%C2%B7les-per-la-igualtat-de-g%C3%A8nere-i-la-viol%C3%A8ncia-zero-Fundesplai.pdf
https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/catalegs/CatlgViscalarevolucio.pdf
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