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Des de la Comissió de Coeducació 
de l’AFA del CEIP Pare Català hem 

elaborat un catàleg amb propostes 
de contes que podeu aprofitar per fer 

algun dels vostres regals de Nadal. Està 
fet amb molta estima i estem segures 

que trobareu històries per enriquir 
qualsevol biblioteca.



T’estimo (quasi sempre)

Lolo i Rita són molt diferents; Lolo és un cuc de bola i Rita 
una cuca de llum, cadascú amb la seua manera de ser. 
Acceptar les diferències sovint no és fàcil… 
Aquest és un conte que ens convida a comprendre què 
ens fa diferents, què ens agrada dels altres i què no, 
i com trobar la manera de ser amics i estimar-nos encara 
que siguem diferents.

Monstre rosa

Monstre Rosa és un conte sobre el valor de la diferència. 
Parla del respecte de la llibertat individual amb unes 
imatges ben originals i divertides. Ens parla d’un monstre 
de color rosa que viu en un món on se sent molt diferent 
als altres, que són tots iguals entre ells. Durant un temps 
intenta adaptar-se, però al final decideix buscar un lloc 
on puga viure més a gust i siga acceptat tal com és.

A PARTIR DE 3 ANYS

Abecedario en verso 
del ratón diverso

Aquest abecedari en vers recull la història de 27 ratolins. 
Tots són diferents i amb les seues pròpies peculiaritats. 
La diversitat de cadascun d’ells completa i enriqueix 
el col·lectiu, cada ratolí és una lletra de l’abecedari 
i totes elles són imprescindibles per a comunicar-nos.



El Quim i les Barbies

El Quim i les Barbies és un conte que parla d’un xiquet 
que prefereix jugar amb nines que anar a jugar a futbol 
amb els altres xiquets. Aquest conte ens fa pensar en si hi 
ha jocs i joguines diferents per a xiquets i xiquetes i els 
ajuda a tindre una mirada més oberta i tolerant cap a les 
noves maneres de ser xiquet, revisant els estereotips 
de gènere.

Hi ha res mes avorrit 
que ésser una princesa rosa?

Carlota és una princesa rosa que no vol ser una princesa 
rosa ni vol fer cap de les coses que se suposa que ha de fer 
una princesa. Carlota voldria encarregar-se de viatjar en 
globus, viure mil aventures emocionants, lluitar contra 
els llops o els dracs… i no vestir-se de rosa! 

A PARTIR DE 3 ANYS

Gloria Fuertes

Petita&GRAN és una col·lecció de contes que expliquen la 
història d’algunes dones extraordinàries. Dissenyadores, 
pintores, científiques, pilotes, escriptores, aventureres… 
Dones úniques i meravelloses de les quals aprendre i en 
les quals emmirallar-se. 



Marta no da besos

Marta reparteix els seus besos com ella decideix i no 
sempre és a qui li’ls demana. Una cosa molt normal, 
si et pares a pensar-ho, encara que alguns adults no 
acaben d’acceptar-ho. Per què és tan difícil d’entendre? 
En els meus besos mane jo. Ho hauries de saber.

El casament 
de la Bruixa Avorrida

Aquesta és la col·lecció de la vida de la Bruixa 
Avorrida, que també trenca amb els estereotips de 
gènere amb molt d’humor i ens ajuda a reflexionar 
sobre la diversitat sexual i familiar. Descobrirem, 
per exemple, amb qui es va casar la Bruixa Avorrida 
a El casament de la Bruixa Avorrida, un conte molt 
divertit que no ens deixarà indiferents.

A PARTIR DE 4 ANYS

Daniela y las mujeres pirata 
de la historia

Daniela descobreix un antic llibre de la seua àvia amb la 
història de deu valentes dones pirata. Des de les mars de 
la Xina fins a les costes de Nova York, des de l’antiga Grècia 
fins a temps moderns, aquestes dones pirata van solcar 
els oceans a la recerca de riqueses. Elles es van negar a 
acceptar el seu destí o van lluitar per millorar-lo.



Armardo, 
¿no estarás llorando?

Armando necessita plorar, 
però ningú li vol deixar.
Li diuen que és de “xiquetes”,
de fluix, de covard,
de xicotet...
Encara sort que, al final, 
descobreix que hi ha uns nusos
que només es desfan plorant.

Famílies

En aquest conte descobrirem una gran diversitat de 
famílies, famílies que demostren que viure junts fa 
que la vida siga menys complicada i més bonica. 
Cada família és diferent, única i especial i això 
és meravellós. 
Una visió contemporània de la diversitat familiar 
divertida i positiva.

A PARTIR DE 4 ANYS

L´ombra de la Clara

Clara ha perdut el somriure i no sap ben bé per què… 
sent que una ombra la segueix, una ombra cada vegada 
més gran. Clara no troba les paraules per explicar el que 
li passa. Aquesta és una història plena de simbolismes 
que ajuda els adults a explicar als xiquets i xiquetes com 
prevenir l’abús sexual.



Nenes i nens feministes

A les xiquetes i xiquets feministes ens agraden tots els 
colors, dur els cabells de la llargada que vulguem i escollir 
les nostres joguines. Ens encanta jugar tots junts i mostrar 
les nostres emocions. Però, sobretot, no volem que hi haja 
«coses de xiquetes» ni «coses de xiquets».

La falda morada de Leo

A Leo li encanta disfressar-se. De pirata, de superheroi, 
de cavaller… També li agrada posar-se una falda morada, 
però el dia en què va decidir eixir al carrer amb ella, una 
senyora major va pensar que Leo era una xiqueta i ell es 
va enfadar molt. No pot un xiquet jugar i posar-se una 
falda? Fa anys, a les xiquetes no els deixaven posar-se 
pantalons, potser això és el mateix…

A PARTIR DE 5 ANYS

La perruca de Luca

Luca és un tipus especial, amb només 4 anys es va 
enfrontar a superherois i princeses per a defensar la seua 
perruca blava. S’enfronta al món, el seu món, el nostre 
món i ens demostra que mai és massa prompte, ni massa 
tard, per a lluitar contra les coses absurdes de la vida.



La caputxeta forçuda

La col·lecció de Contes desexplicats és una gran aposta 
per redescobrir els contes clàssics amb una mirada no 
sexista i per la igualtat de gènere. La caputxeta forçuda, 
La rateta que llegia a l’escaleta, El Ventafocs, o Sant Jordi 
a la cova del drac són alguns dels títols que no us 
deixaran indiferents i aportaran molta diversió i 
esperit crític als infants.

A PARTIR DE 5 ANYS

Tu cuerpo es tuyo

Un llibre per a parlar de sexualitat als més xicotets i així 
poder abordar el tema dels límits i de la prevenció 
d’abusos i contactes no desitjats.
Lucía Serrano, amb ajuda i assessorament d’especialistes, 
parla de sexualitat i de prevenció d’abusos als xiquets 
i xiquetes amb un llenguatge senzill i directe. Un llibre 
imprescindible.

Tekis

Qui són les Tekis? Ada, Oli i Kat són aventureres valentes. 
Amb la seua imaginació crearan grans invents i viatjaran 
a altres planetes.



Las chicas/Los chicos 
también pueden

Amb un to poètic que fuig dels prejudicis, aquesta és una 
lectura que empodera i dona eines als xiquets i xiquetes 
perquè no tinguen por de ser qui són.

Contes de bona nit 
per a nenes rebels

Aquest és un llibre extraordinari que narra la vida 
de cent dones extraordinàries: científiques, astronautes, 
jutgesses, xefs,… cent exemples de valentia, 
determinació i audàcia per a les grans somiadores. 
El recomanem perquè totes les xiquetes i xiquets puguen 
conèixer la història d’aquestes dones tan importants 
per a la humanitat i tan poc conegudes fins ara.

A PARTIR DE 6 ANYS

El cazo de Lorenzo

Amb paraules simples i unes il·lustracions tendres i 
divertides, l’autora recrea el dia a dia d’un xiquet diferent: 
les seues dificultats, les seues qualitats, els obstacles 
que ha d’afrontar. Un conte metafòric per a parlar de 
les diferències. Tracta de la superació d’un xiquet amb 
dificultats per a suportar el dia a dia.



El sueño de Claudia

Un àlbum il·lustrat que qüestiona els estereotips 
i reivindica la representació del femení en la literatura 
infantil. No tenim suficients elefantes, dragones 
i dinosàuries.

Ni guau ni miau

Fabio és un gos una mica peculiar perquè no fa res del 
que s’espera que facen els gossos.
Un dia, Max descobreix que Fabio desapareix cada nit i 
decideix seguir-lo… i descobreix que Fabio és feliç sent 
un gat!
Una divertidíssima i tendra història que ens ajuda a 
apreciar les nostres pròpies qualitats i a entendre 
la diversitat.

A PARTIR DE 6 ANYS

Calzaslargas

Pipi és una gran heroïna, viu amb un cavall i un mico, és 
valenta, autònoma, intel·ligent, rebel, divertida i molt 
forta. Tot el temps el dedica a explorar la seua imaginació 
desbordant. És una xiqueta que no es regeix pels 
estereotips de gènere, sinó que creu en ella mateixa 
i és com ella vol ser.



Me llamo Pecas

Pecas es pregunta per què hi ha jocs per a xiquets i 
d’altres per a xiquetes. I tallades de cabells, colors, 
roba i… fins i tot contes que són per a xiquets i altres 
per a xiquetes! 
Trobarà una resposta?

A PARTIR DE 7 ANYS

Jo vaig amb mi

A una xiqueta li agrada un xiquet, però el xiquet no es 
fixa en ella, no la mira. Què pot fer? Els seus amics li 
aconsellen de tot: que es lleve les cues, les ulleres, el 
somriure, les ales, que no siga tan xarradora. El xiquet 
per fi s’ha fixat en ella, però, amb tant de llevar-se coses, 
fins i tot se n’han anat els ocells del seu cap. I la xiqueta 
se n’adona que ja no és ella i decideix recuperar les seues 
cues, les ulleres, el seu somriure, les seues ales, 
les seues paraules...

La joia interior

Tots naixem amb una joia al nostre interior. És el nostre 
ésser, el nostre jo vertader, la nostra essència, el més 
preuat que tenim. Però a mesura que anem creixent, el 
món ens anima a mirar cap a fora i no cap a dins, cap a les 
nostres necessitats, emocions, sentiments...I és així com 
ens desconnectem a poc a poc. Si cuidem i cultivem la 
nostra essència, podrem recuperar la nostra autoestima i 
el nostre valor perduts.



Cua de sirena

Una cosa o l’altra. Blanc o negre. Carn o peix. Xic o xica, 
humà o sirena… Com si només hi haguera dues opcions! 
No pot ser que una decisió siga també que no vols 
prendre una decisió?

A PARTIR DE 7 ANYS

L´emocionari

L’emocionari és un diccionari de les emocions ideat com 
un llarg viatge en el qual anem enllaçant una emoció 
amb la següent. Aquest llibre ens dona l’oportunitat de 
conèixer les nostres emocions i dialogar sobre els nostres 
sentiments. Un recurs pedagògic molt valuós per a 
l’educació emocional i afectiva.

El abecé de las familias

En el món hi ha una immensa varietat de famílies. 
N’hi ha de nombroses, de xicotetes, de monoparentals, 
d’interracials, d’adoptives, etc. Entre família i família 
també varia l’idioma que es parla, els aliments que es 
mengen, les cases on s’hi viu i fins i tot la manera en què 
se celebren les diferents ocasions.



La princesa enjogassada

La princesa viu en un castell, fa esport i mira la tele amb 
les seues mascotes. Però el seu pare i la seua mare li 
diuen que s’ha de casar. I ella no es vol casar! Aleshores, 
degut a la insistència, la princesa decideix preparar unes 
proves per als prínceps que es vulguen casar amb ella. 
Ho tindran ben difícil! Una història sobre el rol de les 
dones a la societat que capgira els estereotips i ens fa 
reflexionar i riure molt.

La Tina a l´Everest

Què millor que la primera dona catalana a fer el cim de 
l’Everest per explicar-nos l’aventura de Tina, una dona 
extraordinària que ens demostrarà que les dones poden 
fer tot el que es proposen. Tina, acompanyada de Sundar, 
una xiqueta xerpa, pujarà a la muntanya més  alta del 
món. Hi ha molts perills, però són valentes 
i perseverants… ho aconseguiran?

A PARTIR DE 8/9 ANYS

No m´agrada el futbol

Què passa quan a un xiquet no li agrada jugar a futbol? 
Al protagonista d’aquesta història el futbol no li diu res, 
més aviat el cansa i l’avorreix. Però en canvi, li agraden 
molt els animals com els insectes o els rèptils. I moltes 
altres coses que fa mentre els altres juguen a pilota. 
Un llibre fantàstic per aprendre a respectar els gustos de 
tothom i trencar amb els estereotips de masculinitat.



El país de los ratones

Al país dels ratolins, són els gats els que manen. Gats 
negres o blancs, tots volen el mateix... i això no és 
exactament el que necessiten els ratolins. Però un bon 
dia, els ratolins decideixen que ja n’hi ha prou i que 
han d’unir-se si volen sobreviure. I és gràcies a la idea 
d’un ratolí que pensa diferent que les coses canvien 
per sempre.

Estima el teu cos: Amb el teu cos pots 
fer coses increïbles

La llibertat és estimar el teu cos amb totes les seues 
“imperfeccions” i ser una perfecta imperfecta! 
Estima el teu cos t’encoratja a admirar i celebrar el teu cos 
per totes les coses increïbles que pot fer, i t’ajuda a veure 
que ets molt més que el teu cos!

L´Artur i la Clementina

La història que ens explica aquest conte segueix vigent 
després de ser editada per primera vegada fa més de 38 
anys. Ens parla d’una parella de tortugues que decideixen 
casar-se. I a partir d’aquell moment l’existència de la 
Clementina es converteix en un petit infern, perquè el seu 
marit no li deixa tenir opinions, li enfonsa l’autoestima, no 
li deixa fer res pel seu compte… però, què farà la Clemen-
tina? Es rebel·larà per canviar la seua vida?

A PARTIR DE 8/9 ANYS



1, 2, 3, 4... historietas diversas

Es tracta d’un còmic que reivindica el respecte, la igualtat, 
la llibertat, la tolerància i la convivència entre tots i totes. 
Està pensat com a eina per normalitzar la diversitat 
afectiva i sexual entre els adolescents i per contribuir 
a eliminar l’homofòbia i la transfòbia.

Tina Superbruixa

Els llibres de Tina Superbruixa estan plens d’humor, 
màgia i aventures emocionants. A la Tina li agrada jugar a 
futbol, fer encanteris, fer de detectiu, viatjar per tot el món 
(i fins i tot per l’espai), descobrir mons fantàstics, viatjar en 
el temps… És una Superbruixa molt llesta, forta i valenta 
que pot resoldre els problemes per ella mateixa i trenca 
amb els estereotips de gènere.

A PARTIR DE 10/11 ANYS

Billy Elliot

Billy Elliot és una novel·la de la col·lecció El Vaixelll de 
vapor basada en el guió del gran musical Billy Elliot. 
En aquesta història descobrirem la dolçor i perseverança 
d’un xiquet britànic que vol vèncer els prejudicis 
i dedicar-se a la dansa. El seu pare no hi està d’acord 
perquè troba que la dansa és només per les xiquetes. 
Billy és valent i lluita per aconseguir el seu somni.



Amb ulls de nena

Aquest llibre parla de l’amor, del respecte, de la llibertat. 
I sobretot, parla del fet de ser xiqueta, dels seus somnis 
i dificultats. És un llibre que posa en dubte tots els 
estereotips i prejudicis, i que revisa la història, la 
psicologia i les emocions de les xiquetes. Les vinyetes 
desperten la reflexió, l’esperit crític i el debat amb infants 
i joves.

Explica-m´ho

Una àvia pot tenir fills? Una dona es queda embarassada 
cada vegada que fa sexe? Per follar s’ha d’anar despullat? 
Quants espermatozoides produeixen els homes? Hi ha 
animals gais? Es pot fer sexe sota l’aigua? Aquest és un 
llibre divertidíssim i fresc sobre sexualitat creat a partir de 
preguntes anònimes d’alumnes de primària que havien 
assistit a xarrades sobre amor i sexualitat de la pedagoga 
Katharina von der Gathen.

A PARTIR DE 10/11 ANYS

El poder de los chicos

Els xiquets necessiten créixer lliures dels lligams, 
estereotips i condicionaments que els fan menys feliços 
i capaços. Hem d’ampliar-los les possibilitats de ser i estar 
en el món; crear una nova masculinitat, positiva i diversa, 
que porte els xiquets a estar connectats amb les 
seues emocions.



El futuro es femenino

Aquest llibre és un recull de 8 contes il·lustrats per 
diverses il·lustradores. Són contes que reflecteixen 
situacions de la vida quotidiana de les xiquetes i les 
dones, mostrant com les protagonistes s’empoderen 
davant de situacions masclistes i injustes. Contes sobre 
la igualtat de gènere, els estereotips, els prejudicis, 
la violència de gènere, l’amor romàntic…

Duna

Una novel·la preciosa narrada com a diari íntim de Duna, 
una xiqueta de 12 anys que passa l’estiu a casa del seu 
avi. Una història sobre les emocions, l’amistat, el dol, 
l’amor, el dolor, els dubtes, els canvis físics i emocionals 
de l’adolescència… Duna durant aquest estiu coneixerà 
un xic que la farà trontollar i amb qui descobrirà la 
complexitat de les relacions i la transsexualitat. 
Una lectura exquisida i emocionant.

PER A MÉS D’11 ANYS

El noi del vestit

Denis té un gran talent per jugar a futbol, i gràcies 
a una amiga fanàtica de la moda descobreix que també 
li encanta portar vestits. Prepareu-vos per reflexionar 
sobre els estereotips de gènere i altres qüestions.
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