




3

Presentació

La Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat ha dut a terme un treball bibliogràfic realitzat per 
les especialistes en literatura infantil i juvenil Rosa Mut Carbasa i Amàlia Ramoneda  Rimbau sobre 
el tractament de gènere en la literatura infantil i juvenil. L’objectiu del treball és donar recursos als 
mestres, professorat i mediadors per posar a mans d’infants i joves llibres de ficció que permetin una 
mirada i una reflexió coeducatives. Per aquest treball la Biblioteca ha rebut el premi 8 de Març-Maria 
Aurèlia Capmany de l’Ajuntament de Barcelona en la seva XXV edició . El premi es materialitza en 
les maletes de llibres que es deixen en préstec a les escoles i els instituts.

Es tracta d’un treball de recerca bibliogràfic que aplega tant valors on infants i joves s’emmirallen com 
aspectes de denúncia, i es presenta amb una explicació ordenada del discurs que volem transmetre 
quan parlem de coeducació, bastint un esquelet amb els valors i les actituds que traspuen la literatura 
infantil i juvenil pel que fa a la superació dels estereotips de gènere i del sexisme.

L’objectiu és facilitar una guia de lectures que parteix de conceptes als quals donem forma de discurs 
en trobar-hi elements que potencien la igualtat d’oportunitats, la superació de clixés de gènere, 
culturals, socials..., el respecte a les diferents maneres d’ésser (per exemple, les identitats sexuals), 
com també  remarcar la visibilitat del paper de les dones al món, la vivència dels amors i desamors, 
les noves masculinitats, el rebuig de la violència masclista, i la defensa de la dignitat personal.

Tot això a partir de la literatura adreçada a infants i joves, i partint de la base que els llibres no són un 
material pedagògic i que s’han de valorar per la seva qualitat narrativa, ja sigui textual com icònica, i 
no tant pel missatge que volen transmetre. Els nois i noies volen bones històries, valoren les narracions 
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ben construïdes, amb protagonistes ben definits. Des de ben petits saben molt bé quan són davant una 
narració que emociona, diverteix, fa pensar..., o una lliçó, un advertiment davant tal o qual actitud.
L’elaboració d’una selecció bibliogràfica és una activitat d’animació a la lectura. I com totes les 
activitats de foment de la lectura el seu objectiu és que incideixi en la formació d’hàbits lectors, que 
cada dia es llegeixi una mica, que aquesta mica cada vegada sigui més gran i que un llibre porti a un 
altre llibre. Per tant, a l’hora de fer la selecció hem tingut en compte que els llibres tinguessin una 
qualitat literària i plàstica centrada en la seva capacitat de seducció per atrapar lectores i lectors.

Per tal d’involucrar a mestres i professorat hem volgut donar pistes per dur a terme un altre aspecte 
bàsic de la lectura com és la creació d’opinió i fer-ho mitjançant l’exposició de les lectures,  compartir-
les amb les companyes i els companys a través de la conversa i el debat i l’intercanvi d’idees i d’opinions. 
Es pretén que la biblioteca escolar sigui, també, un centre de debat generador d’idees

A més a més de la selecció per a infants i joves hem volgut oferir un recull bibliogràfic per tal de 
poder aprofundir i seguir investigant sobre el tractament de gènere en la literatura infantil i juvenil, 
proporcionant els elements necessaris a partir dels quals es pot seguir treballant de manera autònoma, 
i actualitzant la selecció de lectures.
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Estructura del treball bibliogràfic 
El treball queda estructurat a partir d’un discurs que posa de manifest quin tipus de protagonistes i 
conceptes es poden trobar en els llibres que es citen. 

Hem diferenciat els llibres que han servit de referents, per la seva pregnància,  i els hem marcat sota 
l’epígraf Els clàssics, per això trobareu títols d’edició tan reculada com Pippi Calcesllargues d’Astrid 
Lindgren, o la col·lecció A favor de las niñas. 

A partir d’aquests referents i sota l’apartat Més lectures, hem tingut en compte les noves incorporacions 
a la literatura infantil i juvenil, com La Gallina Crestablava de Daniel Nesquens i Mariona Cabassa, 
o Be Safe de Xavier-Laurent Petit. 

En cada un dels llibres citats hem mirat d’extreure l’essència del perquè són vàlids per a cada apartat; 
i hem elaborat una llista d’Indicadors o descriptors, que defineixen les línies coeducatives a partir de 
les quals es pot elaborar un discurs i potenciar el debat des d’una mirada atenta a la coeducació i la 
perspectiva de gènere. Com per exemple en el llibre d’Anthony Browne, El libro de los Cerdos  destaquem 
com a descriptors la Discriminació sexual, Cooperació entre parelles, Rol sexual, Treball domèstic. 
Són les línies que ens deixa veure una lectura en clau coeducadora del text.

Per tal de crear dinàmiques diferents a partir de les lectures hem dissenyat per als nens i les nenes 
unes Activitats senzilles i lúdiques per al Parvulari i Primària, i propostes sobre debats per als més 
grans.
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Per poder aprofundir sobre cada un dels mòduls hem elaborat un apartat, Estudis i articles de revistes, 
amb bibliografia sobre els llibres, autores i autors, i sobre els indicadors esmentats, per afavorir la 
investigació en l’àmbit del tractament de gènere en la literatura infantil i juvenil.

Mòduls
Els mòduls des d’on s’articula el discurs que volem transmetre són:

Mòdul 1. L’art de posar-se en la pell dels altres!
Personatges de ficció que conviuen èticament i responsable! 

Mòdul 2. Viure al límit! Arribar a la meta!
Protagonistes de la literatura que accepten reptes amb entusiasme i bon humor!

Mòdul 3. Criatures d’empenta per construir un món millor!
És necessari: un projecte vital! És indispensable: esperit crític i participació solidària!



7

Mòdul 4.  Vides de paper. Vides “normals” de persones extraordinàries!
Tones de sensibilitat, respecte, comprensió, persevarança i tenacitat!

Mòdul 5. D’aquí..., d’allà..., d’arreu del món..., quina passada!
Tu m’expliques, jo t’explico..., ens coneixem, ens descobrim. Maneres de ser, maneres de fer, tan 
iguals, tan diferents.

Mòdul 6. Històries de nois raonables i dialogants. Intel·ligents i equitatius! Enginyosos! Que hi 
toquen!
En disposició d’obrir-nos el cor; trencar els estereotips; a entendre’ns!

Mòdul 7. Fora traces! Distintius! Etiquetes! Senyes!... Diferències!
Herois i heroïnes en disposició de viure les relacions humanes sense etiquetar, veure’ns i estimar-nos 
tal com som.

Mòdul 8. Beure’s l’enteniment! L’enamorament com a denominador comú!
Éssers amb simptomatologies diverses que necessiten diferents tractaments.

Mòdul 9. No és tants a tants
Cap abús de cap mena! Davant de comportaments inacceptables, cal actuar!
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

L’art de posar-se  
en la pell dels altres!

Personatges de ficció que conviuen  
ètica i responsablement!

Amb protagonistes de ficció compromesos en la 
cooperació i el respecte mutu. Heroïnes i herois 
atentes a la importància d’avançar junts cap a 
la superació dels estereotips, dels prejudicis i 
del sexisme. Persones receptives a la igualtat 
d’oportunitats, a que la convivència ètica ve 
abonada per la consideració, la col·laboració, la 
participació i la coresponsabilitat

m
òd

ul
 1
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El llibre

TAOSHIRA

GOLDING, Julia
Barcelona: Cruïlla, 2010

RESSENYA

Taoshira és una de les quatre princeses de les illes de la Mitja Lluna Blava. 
Prové d’una cultura matriarcal que es caracteritza per ser silenciosa i educada 
i que té cura de no mostrar els seus sentiments en públic. Sempre porta el cap 
cobert, vestits clars i la cara pintada de blanc, una estètica que contribueix 
a fer-la menys visible. Per contra, el príncep Ramil és un jove de caràcter, 
fort, impetuós i extrovertit. De cabells i pell foscos és talment l’antítesi de 
Taoshira. Hi ha una cosa però que els iguala: tot i que hi estan obligats, cap 
d’ells es vol casar amb l’altre. La primera vegada que es veuen per parlar 
els segresten els partidaris del rei Fergox, malvat i cruel, que vol desbaratar 
els plans de boda que han traçat el pare de Ramil i les senyores de la Mitja 
Lluna Blava amb la intenció d’unir els seus regnes i ser ell el sobirà. A partir 
d’aquí comença una narració de caire èpic on hi destaca el viatge dels dos 
joves ple d’aventures on coneixen diferents cultures i persones que els ajuden. 
Una novel·la de trencament de prejudicis en una societat imaginària. Hi 
predominen l’amor i la guerra, però esparla de política, de religió, de diferents 
cultures i maneres de fer i de dos joves que aprenen a mirar-se l’un a l’altre, a 
respectar-se i a estimar-se.
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Lectura recomanada
A partir de 14 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la d’aventures

Novel·la d’amor
 

Indicadors
Noies i nois

Amor

Diferències entre sexes

Prejudicis

Trencament d’estereotips

Respecte a la persona

Solidaritat

Coresponsabilitat

Cooperació

Altres cultures

Valors socials

Activitats
Promoure el debat que de ben segur suscitarà aquesta 
lectura apassionant trufada de matisos i de paral·lelismes  
socials i culturals amb l’actualitat fàcils de copsar.

Els clàssics
BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. Barcelona: Debolsillo, 
2010 (Clásica) 
Indicadors: Clàssics de la literatura; Prejudicis; 
Trencament d’estereotips; Igualtat d’oportunitats;  
Ètica; Ofici de mestra; Amor; Respecte a la persona; 
Cooperació entre parelles.

BUCK, Pearl S. Vent de l’est vent de l’oest. Barcelona: La 
Llar del llibre, 1984 (Nova terra) 
Indicadors: Amor; Antropologia cultural; Xoc de cultures; 
Cooperació entre parelles; Respecte a la persona.
PEDROLO, Manuel de. El mecanoscrit del segon origen. 
Barcelona: Edicions 62, 1976 
Indicadors: Noies i Nois; Trencament d’estereotips; 
Coneixement no androcèntric.

Més lectures
BANKS, Lynne Reid. Tigre, tigre. Barcelona: Bambú, 2010
Indicadors: Noies i nois; Amor; Amistat; 
Coresponsabilitat; Cooperació; Ètica; Roma; Circ; Feres; 
Crítica social; Novel·la històrica. 
BOUGAEVA, Sonja. Dues germanes tenen visita. Barcelona: 
Takatuka, 2010 
Indicadors: Dones; Coresponsabilitat; Familia; Humor; 
Treball domèstic. 
CHMIELEWSKA, Iwona.  Dos personas. Barcelona: Oceano 
Travesía, 2009 
Indicadors: Noies i nois; Convivència; Ètica; Diversitat.
COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam. Barcelona: Estrella 
polar, 2009 (L’illa del temps) 
Indicadors: Noies i nois; Igualtat d’oportunitats; Crítica 
social; Cooperació; Amor; Coresponsabilitat.
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COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam II: En flames. 
Barcelona: Estrella polar, 2010 (L’illa del temps)
Indicadors: Noies i nois; Igualtat d’oportunitats; Crítica 
social; Cooperació; Amor; Coresponsabilitat.
COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam III: L’ocell de la 
revolta. Barcelona: Estrella polar, 2010 (L’illa del temps)
Indicadors: Noies i nois; Igualtat d’oportunitats; Crítica 
social; Cooperació; Amor; Coresponsabilitat.
HERNÀNDEZ, Pau Joan. Makosa per a marimba i gralla. 
Barcelona: Bambú, 2010 
Indicadors: Noies i nois; Interculturalitat; Música; 
Dansa; Amistat. 
RODRÍGUEZ, Mónica. La bicicleta de Selva. 
Il·lustr. Anuska Allepuz. Madrid: Anaya, 2010 
Indicadors: Noies i Nois; Amistat; Viatge iniciàtic; 
Diferències individuals. 
ZANNONER, Paola. El viento de Santiago. Madrid: 
Marenostrum; 2010 
Indicadors: Dictadura xilena; Família; Noies i nois; 
Coresponsabilitat; Crítica social. 
ZENATTI, Valérie. Una ampolla al mar de Gaza. 
Barcelona: Cruïlla, 2008 (Cartes i diaris) 
Indicadors: Noies i nois; Guerra; Palestina; Israel; 
Amistat; Correspondència (Noves tecnologies); Crítica 
social.Barcelona: Proteus, 2010 
Indicadors:: Infants abandonats; Infants de carrer 
(Músics); Emocions.

Estudis / Articles de revistes / Webs
Enllaç: Connectar a www.elsjocsdelafam.cat 

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 1. Ens respectem, ens necessitem, ens 
coresponsabilitzem

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

Viure al límit! Arribar a la meta!

Protagonistes de la literatura que accepten 
reptes amb entusiasme i bon humor!

Amb protagonistes decidides a fer-se valdre 
i defensar la igualtat d’oportunitats. A er 
capaces d’aconseguir els reptes que es proposen. 
Personatges que es valoren i s’estimen, que viuen 
sense discriminar, incorporant la perspectiva 
de gènere a l’acció del relat. Persones creatives, 
comunicatives, que desprenen optimisme  
i felicitat. 
 

m
òd

ul
 2
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El llibre

L’EVOLUCIÓ  
DE LA CALPURNIA TATE

KELLY, Jacqueline
Barcelona: La Galera, 2010

RESSENYA

La Calpurnia Tate té onze anys, viu en un poblet de Texas tot just encetat 
el segle XX, és una observadora brillant afeccionada a col·leccionar petits 
animalons. Aquest tarannà li farà guanyar el cor de l’avi, gran naturalista 
i còmplice ideal per satisfer la seva curiositat innata. Tot el contrari de la 
família amb qui li suposarà una riuada de divertides trifulgues al no seguir les 
pautes educatives de les senyoretes de l’època! És una bona entrada al món de 
l’observació científica afegint-se al corrent darwinià de l’època, representada 
en veu de dona.
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Lectura recomanada
A partir de 13 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista

Indicadors
Avis i néts

Dones científiques

Evolució de les espècies

Darwinisme

Trencament d’estereotips

Igualtat d’oportunitats

Família

Crítica social

Activitats
Promoure el debat sobre la paritat i la igualtat 
d’oportunitats de les dones en el món acadèmic i 
cientìfic actual.

Els clàssics
CUSHMAN, Karen. El llibre de la Catherine. 
Barcelona: Edebé, 1997 (Periscopi)

Indicadors: Dones; Bruixes; Professions; Remeieres; 
Diaris íntims; Anglaterra S. XIII.

CUSHMAN, Karen. L’aprenenta de llevadora. Barcelona: 
Edebé, 1998 (Nòmades) 
Indicadors: Noies; Professions; Llevadores; Ciència.
CUSHMAN, Karen. Rodzina. Barcelona: Entrelibros, 2004
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Orfes; 
Professions; Metgesses. 
LIENAS, Gemma. El diari lila de la Carlota. Barcelona: 
Empúries, 2001 (Empúries. Narrativa) 
Indicadors: Dones; Igualtat d’oportunitats; Discriminació 
sexual; Autoestima. 
PRESSLER, Mirjam. Malka Mai. Barcelona: Diagonal, 2003
Indicadors: Dones; Igualtat d’oportunitats; Professions; 
Guerra Mundial II, 1939-1945; Holocaust jueu. 
STONES, ROSEMARY (selecció). Algún día no aparecerá mi 
príncipe azul. Barcelona: Ediciones B, 1994
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Realització 
personal (Psicologia); Mares i filles. 

Més lectures
FUNKE, Cornèlia. Greta i Òliba, cuidadores de gossos. 
Alzira: Bromera, 2009 
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions.

MARTÍN, Andreu. La nit que la Wendy va aprendre a volar. 
Alzira: Bromera, 2006

Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions; 
Mossa d’esquadra.

MARTÍN, Andreu. Wendy ataca. Alzira: Bromera, 2009

Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions; 
Mossa d’esquadra.
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PULLMAN, Philip. La maledicció del robí. Alzira: Bromera, 
2010 (Els llibres de Philip Pullman) 
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions.
PULLMAN, Philip. L’ombra del Nord. Alzira: Bromera, 2010 
(Els llibres de Philip Pullman) 
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions.

Estudis / Articles de revistes / Webs
MERCADER, Carmen. La cara oculta de la ciencia: 
¿Qué sabemos de la aportación femenina? 

En: Letra gorda, núm. 5 (1993-1994), p. 13-16

REAL, Neus. Crítica feminista, literatura catalana i 
ensenyament. Algunes reflexions personals. En: 

Escola catalana, núm. 318 (març 1995), p. 19-23

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 2.  Igualtat d’oportunitats, llibertat per 
escollir.

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

Criatures d’empenta per construir 
un món millor!

És necessari: un projecte vital!  
És indispensable: esperit crític  
i participació solidària!

 
Amb protagonistes que ens ensenyen a lluitar, 
que festegen amb el lector envers la necessitat 
de millorar el món. Models de perseverança. 
Persones creatives, comunicatives, crítiques, 
que inciten a infants i joves a comprometre’s 
en accions solidàries amb el medi físic i social,  
en activitats i bones pràctiques ben necessàries.

m
òd

ul
 3
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El llibre

NEU DE PRIMAVERA: 
CRÉIXER A LA XINA DE MAO 

MOYING, Li
Il·lustració: Albert Asensio
Barcelona: Bambú, 2009 (Viscut)

RESSENYA

En plena Revolució cultural a la Xina de Mao, Moying presencia com peguen 
en públic el seu professor, en aquell  moment històric el motiu és irrellevant, 
qualsevol val. Xocada pel fet Moying fuig de l’escola i busca segureta a casa 
del seu pare. Però no triguen a detenirlo, s’emporten fins i tot els llibres 
i la seguretat que buscava desapareix. La noia, que només troba refugi en 
la lectura i els llibres es pregunta com podrà mantenir viva la seva passió i 
les ganes d’aprendre, amb tantes escoles tancades i tants llibres prohibits. 
El pare, tan apassionat per la literatura com Moying, havia previst la seva 
detenció i li deixà una llista de títols essencials d’autors xinesos i estrangers 
que fora bo llegís al llarg de la seva vida. I la Moying, mica en mica trobarà la 
manera, molt arriscada tantmateix, de donar curs al seu intrès tot eludint les 
prohibicions.
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Lectura recomanada
A partir de 14 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Biografia

Novel·la històrica

Novel·la psicològica

Indicadors
Noies

Pares i fills

Xina

Revolució cultural, 1966 – 1976

Realització personal

Superació de problemes

Llibres i lectura

Activitats
Promore un debat per valorar la fortalesa i valentia que 
es necessita per tirar endavant un propòsit, encara més 
quan tot hi va en contra. Valorar en la justa mesura els 
riscos que corren les persones que s’hi sodidaritzen.

Els clàssics
FRANK, Anna. Diari. Barcelona: Random Hause 
Mondadori , 1996 (De bolsillo) 
Indicadors: Dones; Diaris íntims.

RIERA I TUÈBOLS, Santiago. D’Alexandria a l’era nuclear: cinc 
dones de ciència: Hipàtia, Sofia Kovalèskaia, Irène Curie, Emma 
Noether i Lise Maitner. Berga; L’Albí, 2009 (L’Albí idees)
Indicadors: Dones; Científiques; Dones i ciencia; 
Biografia. 
WISKER, Gina. Sylvia Plath. Salamanca: Lóguez, 2002 
(Guía para jóvenes) 
Indicadors: Dones; Escriptores; Poetesses; Biografia.
WISKER, Gina. Virginia Woolf. Salamanca: Lóguez, 2004 
(Guía para jóvenes) 
Indicadors: Dones; Escriptores; Biografia.

Més lectures
AVI. La veritable confessió de Charlotte Doyle. Barcelona: 
Bambú, 2010 (Èxit) 
Indicadors: Noies; Diaris íntims; Realització personal; 
Superació de problemes.

BARAKAT, Ibtisam. Tastant el cel: Una infantesa palestina. 
Il·lustr. Pere Ginard. Barcelona: Bambú, 2009 (Viscut)
Indicadors: Dones; Biografia; Palestina; Conflictes bèlics.

BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme. Senyora Rodoreda. 
Il·lustr. Ávelin. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2008 (Tant de gust...) 
Indicadors: Escriptores catalanes; Biografia.

BERNAL, M. Carme; RUBIO, Carme. Senyora Anglada. 
Il·lustr. Paloma Valdivia. Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2009 (Tant de gust…)
Indicadors: Escriptores catalanes; Biografia.
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HOLM, Jennifer L. Penny, caiguda del cel: Retrat d’una 
familia ítaloamericana. Il·lustr. Noemí Villamuza.
Barcelona: Bambú, 2009 (Viscut) 
Indicadors: Dones; Biografia; Relacions familiars; 
Italians; Estats Units; Emigració immigració; Guerra 
Mundial II, 1939 – 1945.

MOUCHARD, Christel. Devi, reina de los bandidos. 
Zaragoza: Edelvives, 2010 (Alandar) 
Indicadors: Dones; Bandolerisme; Crítica social; Drets 
humans.

NIMROD. Rosa Parks. Barcelona. Estrella Polar, 2001 
(L’odissea) 
Indicadors: Feminisme; Racisme; Drets humans; 
Biografia.

PROCHÁZKOVÁ, Iva. Carolina. Una breve biografiía. 
Salamanca: Lóguez, 2007 
Indicadors: Noies adolescents; Diaris íntims; Mares i 
filles; Àvies i nétes; Praga Segle XX.

SALESAS, Florenci. Hipatía, la maestra. Madrid: 
El Rompecabezas, 2009 (Sabelotod@s) 
Indicadors: Dones; Filòsofes; Biografia.
VILARDELL BALASCH, Víctor. Clara Campoamor, 
la sufragista. Madrid: El Rompecabezas, 2007 
(Sabelotod@s) 
Indicadors: Dones; Sufragistes; Feminisme; Biografia.

Estudis / Articles de revistes / Webs
BURGAS, Àngel. I’m every woman:Taula rodona amb 
Lolita Bosch, Ada Castells, Eva Piquer i Care Santos.
En: Faristol, núm. 62 (novembre 2008), p.3-8

ELZBIETA. L’Enfance de l’art. Paris: Éditions du 
Rouergue, 1997

LOSANTOS, Cristina; BLANCH, Ignasi. El món anecdòtic 
de Cristina Losantos. En: Faristol, núm. 43 (juny 2002), 
p. 20-23

STÉGASSY, Ruth. Elzbieta, singulière et plurielle. En: 
Revue des livres pour enfants, núm. 205 (juin 2002), 
p. 116-117

IBBOTSON, Eva; HAMMILL, Elizabeth. Eva Ibbotson. En: 
Books for keeps, núm. 134 (may 2002), p. 12-13

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 3.  Una vida com aquesta!

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/
pdf/colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 4 Vides de paper. Vides «normals» 

de persones extraordinàries!

Tones de sensibilitat, respecte, comprensió, 
perseverança i tenacitat!

 
Amb  noies protagonistes inconformistes, 
valentes, transgressores, amb coratge. Noies 
que planten cara... que es creixen davant les 
adversitats. Protagonistes que la literatura 
infantil i juvenil, a través de diferents autores 
i autors, han introduït a partir de la segona 
meitat del segle passat. Col·laborant -fent un 
gran servei a infants i joves-, en la progressiva 
supressió d’estereotips i de clixés de gènere 
amb actuacions de coresponsabilitat, 
fermesa,... i molt sentit de l’humor.
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El llibre

LA RECERCA

HEUVEL, Eric; ROL Ruud van der; 
SCHIPPERS, Lies
Barcelona: Estrella Polar, 2010 
(Comic Books) Casa d’Anna Frank  
en col·laboració amb el Museu d’Història 
Jueva d’Amsterdam

RESSENYA

L’Esther és una dona jueva que, després de molts anys, visita la granja 
holandesa on es va haver d’amagar durant la Segona Guerra Mundial quan 
només era una nena. Allà va patir una experiència espantosa. Els seus pares 
van morir als camps de concentració d’Auschwitz i sempre s’ha preguntat 
com havien de ser els seus súltims dies. En Daniel, el seu nét adolescent, 
l’ajuda a reconstruir la història. Aconsegueix trobar un vell amic de l’època, 
en Bob, la darrera persona que va veure el seu pare amb vida. El relat d’en 
Bob l’afectarà profundament i revelarà un passat massa amarg per poder-lo 
oblidar, ens diuen des de l’ditorial. La recerca apropa, a una nova generació 
de lectors, els detalls d’un període terrible de la història universal. 
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Lectura recomanada
A partir de 11 anys

Tipologia
Còmic

Gènere
Relat històric

Indicadors
Dones

Guerra

Holocaust jueu

Activitats
Promoure el debat sobre el paper de la dona en la 
reconstrucció de la memòria històrica.

Els clàssics
ARITZETA, Margarida. Emboscades al Gran Nord. 
Barcelona: Empúries, 1995 (L’Odissea) 
Indicadors: Noies adolescents; Viatge iniciàtic; 
Interculturalisme; Aventures.

GEORGE, Jean Craighead. Julie dels llops. Barcelona: 
Empúries, 1989 (L’Odissea) 
Indicadors: Noies adolescents; Trencament d’estereotips 
femenins; Viatge iniciàtic; Novel·la d’aventures.

KINGSOLVER, Barbara. Arbres de mongetes. La Galera, 
2010 (Bridge) 
Indicadors: Noies adolescents; Viatge inciciàtic; 
Cooperació; Maternitat; Trencament d’estereotips 
femenins. 
SPEARE, Elizabeth George. El estanque del mirlo. 
Barcelona: Noguer, 1997 (Cuatro vientos) 
Indicadors: Noies adolescents; Barbados (1687); Mort 
de l’avi; Conneticut (1687); Nova família; Puritanisme; 
Prejudicis socials.

Més lectures
BONDOUX, Anne-Laure. Temps de miracles. Barcelona: 
Baula, 2010  
Indicadors: Dones; Balcans (Regió); Conflictos; Segle XX; 
Refugiats; Mares i fills; Aprenentatge; Fabulació.

CARRANZA, Maite. L’esperit dels gels. Alzira: Bromera; 
2010 (Esfera) 
Indicadors: Noies; Igualtat d’oportunitats; Professions; 
Periodisme; Antropología; Progrés; Éssers mitològics; 
Cultura inuït.

CASHORE, Christin. Foc. Barcelona: Empúries 2010 
(L’Illa del Temps) 
Indicadors: Noies; Diferències individuals; Trencament 
d’estereotips femenins.

CASHORE, Christin. Graceling Barcelona: Empúries 2009 
(L’Illa del Temps) 
Indicadors: Noies; Diferències individuals; Trencament 
d’estereotips femenins.

GUARDIOLA, Pepa. El desordre de les dames. 
Alzira: València, 2009 (L’eclèctica)
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Indicadors: Dones valentes; Trencament d’estereotips 
femenins; Novel·la històrica. 
IHIMAERA, Witi. La leyenda de las ballenas. Barcelona: 
Juventud, 2004 
Indicadors: Nova Zelanda; Llegendes; Nenes valentes; 
Trencament d’estereotips femenins; Discriminació sexual 
contra les dones.

Estudis / Articles de revistes / Webs
AI-LING, Louie. Growing up Asian american: a look at some 
recent young adult novels. En: Journal of youth services in 
libraries Vol. 6, núm.2 (winter 1993), p. 115-127

ÁLVAREZ, Blanca. Ellas, las heroínas del «estar». En: CLIJ, 
núm. 227 (junio 2009), p. 32-40
BESSON, Anne. Les nouveaux aventuriers: exploration des 
mondes fantastiques. En: Revue des livres pour enfants, 
núm. 241 (juin 2008), p. 83-140
DUARTE, Reina. La novel·la fantàstica: entrevista a Maite 
Carranza. En: Faristol, núm. 57 (març 2007), p. 16-19

LINDEN, Sophie. Van der. Les nouvelles Eloïse. En: Revue 
des livres pour enfants, núm. 241 (juin 2008), p. 83-140
REGO FREIRE, Avelino. Wendy or the girl who was forces 
to grow up. En: Anuario de Investigación en Literatura 
Infantil y Juvenil, núm. 5 (2007), p. 239-251.

VIROLE, Benoît. Des héros en pleine mutation. En: Revue des 
livres pour enfants, núm. 241 (juin 2008), p. 83-140.

Enllaç: Connectar a la web de La Recerca: 
www.annefrank.org

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 4.  Plantar cara al destí. Noies 
inconformistes, valentes, aventureres

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 5 D’aquí..., d’allà..., d’arreu  

del món..., quina passada! 

Tu m’expliques, jo t’explico... ens coneixem, 
ens descobrim. Maneres de ser, maneres de 
fer, tan iguals, tan diferents. 
 
Amb protagonistes que encoratgen amb la seva 
peripècia vital a valorar la riquesa de conèixer..., 
descobrir..., comprendre..., compartir maneres 
de fer tan iguals..., tan diferents..., respectar 
procedències culturals i valorar capacitats. 
Persones arriscades dins la seva quotidianitat. 
Fets potser gens espectaculars, però que en el 
dia a dia ens fan una vida millor. Una mirada 
a biografies fictícies de dones valentes que ens 
mostren amb sensibilitat els valors que poden 
arribar a desplegar quan perseveren i van a 
totes!
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El llibre

LLÀGRIMES SOBRE BAGDAD

PASQUAL, Gemma
Barcelona: Barcanova, 2008
(Antaviana nova)

RESSENYA

Història de l’Erfan, una noia de tretze anys, les il·lusions de la qual es veuen 
suprimides i la seva vida segura i confortable canviada de soca-rel quan a 
la primavera de 2003 la guerra amenaça el seu país i la seva ciutat, Bagdad. 
Erfan somiava a ser l’Anna Pavlova iraquiana i enmig de la seva família feliç, 
els pares, la Bibi i la seva germana petita, només es preocupava de ballar i 
entrenar-se per aconseguir-ho. Però la guerra ho trasbalsa tot i Erfan es veu 
transportada a un altre món, ple de misèria i sense cap indici de civilització, 
on l’únic que compta és resistir per sobreviure. Erfan però, és coratjosa i junt 
amb la seva família aprendrà a tirar endavant, a apreciar les petites coses 
i a valorar més les persones i els nous amics que trobarà pel camí. També 
trobarà l’amor i mai deixarà de pensar que quan la guerra s’acabi tornarà a 
ballar. 
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Lectura recomanada
A partir de 14 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista

Novel·la històrica

Indicadors
Noies valentes

Família

Guerra d’Iraq, 2003

Refugiats

Discriminació sexual envers les dones 

Fonamentalisme islàmic 

Activitats
Promoure un debat per valorar la valentia de la 
protagonista i la de la seva família en el dur camí de l’exili. 
Del trencament de l’Erfan amb els estereotips de noies 
submises, amb poca iniciativa, que se solen atribuir a 
dones de la seva cultura i de retruc, el benefici que aquest 
trencament suposa per a qualsevol dona de qualssevol 
altra cultura. Una aposta envers la visibilitat de les dones 
i de les seves aportacions.

Els clàssics
BARCELÓ, Elia. La mà de Fatma. Barcelona: Alba, 2001 
(Alba mapamundi) 
Indicadors: Interculturalisme; Noies aventureres; 
Discriminació racial; Marroc; Estereotips.

IGERABIDE, Juan Kruz. Rostros sobre Bagdad. Alzira: 
Algar, 2008 (Algar joven) 
Indicadors: Guerra d’Iraq, 2003; Filosofia sufí; Història

KARROUCH, Laila De Nador a Vic. Barcelona: Columna, 
2004 (Clàssica) 
Indicadors: Dones; Emigració i immigració; Catalunya; 
Noies marroquines; Integració.
RIVAS TORRES, Mercè. Els somnis de la Nassima. 
Barcelona: La Galera, 2000 (El Corsari) 
Indicadors: Noies; Discriminació sexual; Afganistan; 
Talibans; Fonamentalisme islàmic; Descobriment de 
l’amor. 

SOTORRA, Andreu. La filla del ral·li. Barcelona: La Galera, 
2001 (El corsari) 
Indicadors: Emigració i immigració; Interculturalisme; 
Europa; Integració; Àfrica; Supersticions; Segle XXI; 
Folklore; Ritus i cerimònies; Tradició; Circumcisió 
femenina; Clítoris; Ablació; Professions; Antropòlogues.
TORTAJADA, Anna. Nahid, la meva germana afganesa. 
Barcelona: Barcanova, 2003 (Antaviana jove) 
Indicadors: Talibans; Fonamentalisme islàmic; Islamisme 
i política; Noies; Afganistan; Noies; Catalunya; 
Epistolaris; Cultura de la pau.
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Més lectures 
 
ABDEL-FATTAH, Randa. Per què tothom em mira això 
del cap. Barcelona: La Galera, 2008
Indicadors: Noies adolescents; Islamisme; Religió; 
Simbologia; Identificació.

SATRAPI, Marjane. Persèpolis. Barcelona: Norma, 2006
Indicadors: Noies; Relats personals; Professions; Iran; 
Història, 1979; Revolució; Fonamentalisme islàmic.
ZVEIG, Stefanie. Corazón Kikuyu. Madrid: Edelvives, 2008 
(Alandar) 
Indicadors: Àfrica; Dones europees; Integració; Amor.

Estudis / Articles de revistes / Webs
[Autobiographical writing about childhhod] (Diversos 
articles). En: Bookbird, vol.39 4 (2001), p. 6-42 
[Especial literatura e interculturalidad ] (Núm. dedicat). 
En: Primeras noticias, (2003), p. 3-93 
LÓPEZ EXPÓSITO, Ana Mª. Una mirada intercultural. En: 
Lazarillo, núm. 20 (2008), p. 45-52
MARSTON, Elsa. A window in the wall: Palestinians in 
children’s literature. En: Horn book magazin, Vol. LXXX, 
núm. 6 (november-december 2004), p. 647-655

Enllaç: www.andreusotorra.com/guies/lafillaralli.pdf 

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 5.  D’aquí..., d’allà..., d’arreu 
del món..., quina passada!

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 6 Històries de nois raonables  

i dialogants. Intel·ligents i 
equitatius! Enginyosos!  
Que hi toquen!

En disposició d’obrir-nos el cor; trencar  
els estereotips; a entendren’s!

Amb nois protagonistes que cooperen amb 
iniciativa i coresponsabilitat. Que no es fan enrere 
davant els problemes i els acaren amb sentit de 
l’humor i equitat. A elles i ells se’ls suposa un estat 
inconformista, transgressor,... En el cas d’ells: 
sense por a fer el ridícul davant la incomprensió 
aliena, la dels companys,... amb capacitat de 
fer-hi front. Nois que han après a reconèixer els 
sentiments i a expressar les emocions.
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El llibre

BE SAFE

PETIT, Xavier-Laurent
Barcelona: Cruïlla, 2010
(Gran angular)

RESSENYA

En Jeremy viu en una petita ciutat d’Estats Units, té 18 anys i com a molts 
joves li costa trobar feina. Té la il·lusió de formar un conjunt de rock amb el 
seu germà i continuar assajant al garatge familiar. Reclutadors de l’exèrcit 
que van de poble en poble a la recerca de voluntaris li venen la moto que si 
s’allista aprendrà un ofici molt útil que l’ajudarà a trobar feina: la construcció 
de ponts. Durant els entrenaments en Jeremy destaca per la seva punteria i 
un cop acabada la instrucció militar l’envien «allà» (a l’ Iraq) i de l’obtenció 
de feina no se’n torna a parlar més. La tensió i l’angoixa que pateix a la guerra 
es veurà reflectida als correus electrònics que envia al seu germà, que, amb 
tot, no acaba de copsar l’horror que en Jeremy pateix cada dia. Ell viu aquella 
guerra com la major part dels seus compatriotes, a través de noticiaris 
televisius tranquil·litzadors. Altra cosa és el patiment dels pares a pesar que 
les cartes del seu fill siguinsempre molt assossegades. La novel·la reflecteix 
de manera lúcida la vida dels soldats i la poca fascinació que sent en Jeremy 
per aquest món mascle. Un món que el sobrepassa fins el punt de portar-lo a 
prendre una decisió molt expeditiva de la qual no se’n podrà desdir. 
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Lectura recomanada
A partir de 15 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista

Indicadors
Joves

Exèrcit

Aspectes ètics i morals

Guerra

Pau

Guerra d’Iraq, 2003

Epistolaris

 

Activitats
Promoure un debat basat en analitzar el protagonista: 
il·lusions; esperances; enlluernament; fracàs. Destacar 
les seves qualitats; les seves febleses. Quins altres finals 
serien acceptables.

Promoure un debat sobre l’actitud del pare. S’entén? 
Es correspon dins una família unida? La decisió d’en 
Jeremy d’allistar-se hauria canviat si hagués sabut 
l’episodi del seu pare al Vietnam? 

Promoure el debat sobre «silencis» que de no haver-
se produït haurien pogut millorat una relació, un 
comportament. 

El silenci dels pares d’en Jeremy respecte a la guerra del 
Vietnam es podria comparar al silenci de moltes famílies 
respecte a la nostra guerra civil?

Promoure un debat sobre la dificultat d’expressar els 
veritables sentiments sobre diverses qüestions com ara: 
igualtat, solidaritat, coresponsabilitat, sexualitat, ... 
per tal de no haver de defensar el propi criteri davant 
d’opinions oposades.

Els clàssics
FARIAS, Juan. Anys difícils. Il·lustr. Reyes Díaz. Barcelona: 
Almara, 1992 (Les espurnes) 
Indicadors: Guerra Civil Espanyola, 1936-1939; Mestres 
i alumnes; Novel·la històrica.

GROBÉTY, Anne-Lise. El temps de les paraules en veu baixa. 
Barcelona: Barcanova, 2005 (Antaviana nova) 
Indicadors: Guerra Mundial II, 1939 - 1945; Holocaust 
jueu; Amistat; Pares i fills.

ORLEV, Uri. L’Illa del carrer dels ocells. Il·lustr. Ora Itan. 
Brcelona: Grup Promotor ; Madrid: Alfaguara,1998 
Indicadors: Nois adolescents; Polònia; Guerra Mundial II, 
1939-1945; Holocaust jueu. 

RAYÓ, Miquel. El camí del far. Il·lustr. Mercè Arànega. 
Barcelona: Edebé, 2003 
Indicadors: Nois adolescents; Mares i fills; Mallorca; 
Guerra Civil, 1936-1939.



31

RAYÓ, Miquel. El cementiri del capità Nemo. Il·lustr. Pablo 
Auladell. Barcelona: Baula, 2004 
Indicadors: Nois adolescents; Avis i néts; Vacances; 
Creixement personal; Amor; Llibres i lectura. 
SCHAMI, Rafik. Una mà plena d’estels. Barcelona: La 
Magrana, 2003  
Indicadors: Nois adolescents; Ritus de pas; Compromís 
(Psicologia).
SCHMITT, Eric-Emmanuel. El senyor Ibrahim i les flors 
de l’Alcorà. Barcelona: Cruïlla, 2009 (Gran angular)
Indicadors: Vells; Nois abandonats; Condicions socials; 
França; Relacions intergeneracionals; Viatge iniciàtic.

SMADJA, Brigitte. Salvem en Saïd. Barcelona: Baula, 
2005 (Ala Delta) 
Indicadors: Nois adolescents; Assetjament; Mestres; 
Educació.

Més lectures
BONDOUX, Anne-Laure. Temps de miracles. Barcelona: 
Baula, 2010 
Indicadors: Guerra del Caucas; Orfes; Mares i fills; 
Viatge iniciàtic. 
BOYNE, John, El noi del pijama de ratlles. Barcelona: 
Empúries, 2006 
Indicadors: Guerra Mundial II, (1939/1945); Holocaust 
jueu; Infants; Amistat. 
CABEZA, Anna. Un dia sencer de blat. Barcelona: Bambú, 
2010 (Exit) 
Indicadors: Nois; Professions; Dibuixants; Catalunya; Guerra 
Civil, 1936 - 1939; Pirineus; Pagesia; Usos i costums.
DALMASES, Antoni. Jo, el desconegut. Barcelona: Cruïlla, 
2005 (Gran angular) 
Indicadors: Joves; Cooperació; Amor; Creixement 
personal; Excombatents.

KENNEN, Ally. La bèstia. Barcelona: La Galera, 2009 
(Narrativa singular) 
Indicadors: Nois adolescents; Autoestima; Compromís 
ètic; Pares i fills; Mascotes; Noies i nois; Cooperació. 

MAGORIAN, Michelle. Sencillamente Henry. Barcelona: 
Oniro, 2009 
Indicadors: Nois adolescents; Postguerra Europa 1945; 
Puritanisme; Cinematografia; Professions; Família.

MANKELL, Henning. El viatge d’en Joel. Barcelona: 
Columna, 2007 
Indicadors: Nois adolescents; Pares i fills; Viatge iniciàtic; 
Novel·la psicològica.

MURAIL, Marie-Aude. Simple. Barcelona: Estrella Polar, 
2010 (La Via Làctia) 
Indicadors: Nois discapacitats; Pares i fills; Germans; 
Joves; Amistat; Convivència.

MURAKAMI, Hanuki. Kafka a la platja. Barcelona: 
Empúries, 2002 
Indicadors: Joves; Amistat; Amor; Viatge iniciàtic; Japó.

SANCHIS, Rosa. Una primavera per a Palmer. Valencia: 
Tàndem, 2008 
Indicadors: Nois adolescents; Creixement personal; 
Sexualitat.

Estudis / Articles de revistes / Webs
GRACIA NORIEGA, Ignacio. Una novela de aventuras 
(en el centenario de la publicación de Kim, de Kipling). 
En: Peonza, núm. 59 (diciembre 2001), p. 20-25
Proposta de lectura: SHAMI, Rafik. Una mà plena d’estels.

Enllaç: www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/
estels/escrit.htm

www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/estels/escrit.htm
www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/estels/escrit.htm
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Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 6.  Nois que hi toquen!

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 7 Fora traces! Distintius! Etiquetes! 

Senyes!...Diferències!

Herois i heroïnes en disposició de viure les 
relacions humanes sense etiquetar. 

Amb protagonistes joves, disposats a valorar la 
dimensió humana de la sexualitat en tota la seva 
diversitat. Que es fan preguntes i s’evidencien 
en una maduresa, sensibilitat i racionalitat 
respecte als altres. Que es disposen a viure les 
relacions humanes sense etiquetar. Acceptant 
les diferències de les persones amb respecte i 
naturalitat. Conceptes que es van fent un lloc en 
la literatura juvenil.
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El llibre

SEXY

OATES, Joyce Carol
Barcelona: Cruïlla, 2007

RESSENYA

En aquesta narració l’autora, molt coneguda i valorada a Estats Units, 
guanyadora en tres ocasions del premi Pulitzer i candidata al Premi Nobel de 
Literatura, es posa a la pell d’un jove molt guapo, extremadament sexy a parer 
de les noies però molt tímid. Sentir-se admirat l’incomode, el neguiteja. Dins 
seu es contraposen dubtes i sentiments fins el punt que el lector es pregunta, 
tot i que el jove mai ho planteja, si no es troba davant una naturalesa gay. La 
personalitat ambigua del protagonista el porta a interrogar-se sobre si el dia 
que el professor l’acompanya a casa amb el cotxe està a punt d’abusar d’ell o 
no. Aquest fet però, és el nus del relat perquè tot el que s’esdevindrà després 
serà conseqüència de la seva irresolució.
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Lectura recomanada
A partir de 15 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista

Indicadors
Joves

Personalitat

Identitat sexual

Professors i alumnes

Difamació

Abús sexual

Responsabilitat
 
Activitats
Enraonar sobre actituds que perjudiquen els altres. 
D’una tan corrosiva com és la difamació, les enraonies, 
la maledicència. El malestar personal amb què es 
viu l’enveja. Trobar-ne d’altres que ens repugnin 
personalment.

Els clàssics
CELA i OLLÉ, Jaume. La Crida del mar. Barcelona: La 
Galera: Proa, 1996 
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual; Mares i fills.

CORTÉS, Jesús. No em pots dir adéu. Barcelona: Bromera, 
1998 
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual; Amor.

CHAMBERS, Aidan. Postals en terra de ningú. Barcelona: 
Empúries, 2001 
Indicadors: Nois; Guerra Mundial II 1939-1945; Identitat 
sexual; Solidaritat; Relacions familiars; Eutanàsia.

GARCÍA I CORNELLÀ, Dolors. Sense cobertura. Barcelona: 
La Galera, 2002 
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual; Família.

MOLL, Sònia. L’Últim estrip d’aire. Barcelona: Cruïlla, 1998
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual; Diaris 
íntims.

REES, David. Sobreviviré. Barcelona: Egales, 2001
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual.
RIERA, Carme. Te deix amor la mar com a penyora 
Barcelona: Proa, 2003 
Indicadors: Noies adolescents; Amor; Identitat sexual; 
Mestres.

SIERRA I FABRA, Jordi. A l’altra banda del mirall. 
Barcelona: Empúries, 2003 (Narrativa) 
Indicadors: Noies adolescents; Identitat sexual; Amistat; 
Amor.
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Més lectures
AROLD, Marliese. Sandra ama a Meike. 
Salamanca: Lóguez, 1997 
Indicadors: Noies adolescents; Identitat sexual; Amor; 
Enamorament.

BACH, Tamara. La chica de marte. Madrid: Siruela, 2009 
(Las tres edades) 
Indicadors: Noies adolescents; Identitat sexual; Amistat; 
Amor; Família.

BLACKER, Terence. De chico a chica. Madrid: SM, 2005
Indicadors: Nois i noies adolescents; Identitat sexual; 
Humor.

FOX, Paula. La Cometa rota. Barcelona: Noguer, 2009
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual.

MURAIL, Marie-Aude. Quina passada! Barcelona: Empúries, 
2002 (L’Odissea) 
Indicadors: Noies i nois; Infants orfes; Identitat sexual; 
Família.

PUIG MASIP, Gemma. Em dic Laia. Barcelona: Estrella 
Polar, 2010 (Columna Jove) 
Indicadors: Noies adolescents; Identitat sexual; Mares i 
filles.

TODÓ, Lluís Maria. Isaac i els dubtes. Barcelona: La 
Magrana, 2003 
Indicadors: Nois adolescents; Amistat; Família.

Estudis / Articles de revistes / Webs
ARJUZON, Brigitte D’. Regards sur l’homosexualité dans les 
romans pour adolescents. En: Livres jeunes aujourd’hui, 
núm. 5 (mai 2005), p. 243-250

CEDEIRA SERANTES, Lucía; CENCERRADO MALMIERCA, 
Luis Miguel. La visibilidad de lesbianas y gays en la literatura 
infantil y juvenil ediatada en España. En Educación y 
Biblioteca núm. 152 (marzo-abril, 2006) p. 89-102
FRANZAK, Judith. The mirror’s new message? Gender in the 
adolescent postmodern fairy tales. En: Canadian children’s 
literature = Littérature canadienne pour la jeunesse 108 
(wintwr=hiver 2002), p. 6-72  
[Transgressing gender norms in canadian young adult fiction 
= Le genre sexué et la transgression des normes dans les 
romans pour adolescents ] Núm. dedicat. En: Canadian 
children’s literature = Littérature canadienne pour la 
jeunesse 108 (wintwr=hiver 2002), p. 6-72

Enllaç: www.clubkirico.com/libros/ficha/9788427900868/
la-cometa-rota

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 7. M’agrado com sóc!

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/colze_a_colze.pdf
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NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 8 Beure’s l’enteniment! 

L’enamorament com a 
denominador comú!

Éssers amb simptomatologies diverses  
que necessiten diferents tractaments

Amb protagonistes de paper que viuen 
l’exaltació de l’amor, les desavinences, el 
rebuig, la frustració, però que la majoria ha 
copsat que demà serà un altre dia i han après 
que hi ha un temps per a tot: enamorar-se, 
desenamorar-se, tornar-se a enamorar...,  
i s’han convençut de la conveniència  
de no perdre el cap!
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El llibre

DULCINEA  
Y EL CABALLERO DORMIDO

MARTÍN GARZO, Gustavo  
Ilustracions de Pablo Auladell 
Zaragoza: Edelvives, 2005 (Ala Delta)

RESSENYA

Un relat on l’autor brinda un sentit homenatge a l’obra cabdal de Cervantes en 
què Dulcinea es va transformant en l’estimada, la dona que el Quixot vol que 
sigui, força més dolça, bella i virtuosa. A Dulcinea y el caballero dormido, la  
dona fa a través dels ulls del temps, una mirada al passat, recorda la figura 
del Quixot i una història d’amor imaginada.
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Lectura recomanada
A partir de 15 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la d’amor

Indicadors
Amor romàntic

Llibres i lectura

Metaficció
 
Activitats
Compaginar la lectura de pàgines del Quixot on 
es descriu la veritable naturalesa de Dulcinea en 
contraposició de com la veu don Quixot.

Potenciar el debat per argumentar en quines situacions 
no convé perdre el cap!

Els clàssics 
AITMÁTOV, Tchinghiz. Yamila. Salamanca: Lóguez, 1981 
(La joven colección) 
Indicadors: Noies adolescents; Amor. 

ALBANELL,Pep. Dolor de rosa. La Magrana, 1983 
(L’esparver) 
Indicadors: Noies adolescents; Amor.

CARRANZA, Maite. Frena, Càndida, frena. Cruïlla, 1993 
(Gran angular) 
Indicadors: Noies adolescents; Descobriment de l’amor; 
Iniciació sexual.

CARBÓ, Joaquim. Amors a primera vista. Columna 1993 
(Columna jove). 
Indicadors: Nois i noies; Descobriment de l’amor.

CORTÉS, Jesús. No em pots dir adéu. Bromera, 1998 
(Espurna) 
Indicadors: Nois adolescents; Identitat sexual; Amor.

GAARDER, Jostein. La noia de les taronges. Barcelona: Empúries, 
2003 
Indicadors: Amor; Pares i fills; Epistolaris; Noves parelles.

KEISER, Helen. La llamada del muecin. SM, 1987 (Gran angular) 
Indicadors: Nois i noies; Interculturalitat; Amor.

KERR, M.E. Li agrada aquest noi! Ediciones B, 1989 (Via lliure)
Indicadors: Noies adolescents; Amistat; Descobriment 
de l’amor.

MIRALLES, Francesc. Un haikú per a l’Alícia. Barcelona: 
Cruïlla, 2001 (Gran angular) 
Indicadors: Noies i nois; Enamorament; Amor.

NILSSON, Per. Si truca l’Anna. Columna, 2001 (Columna jove)

Indicadors: Nois i noies; Amor; Desamor; Suïcidi.

PULLMAN, Philip. La papallona tatuada. Empúries, 2002 
(L’Odissea) 
Indicadors: Nois i noies; Amor; Iniciació sexual.

WINBERG, Anna-Greta. Sola a ciutat. La Magrana, 1992 
(L’Esparver) 
Indicadors: Noies adolescents; Família; Creixement 
personal; Descobriment de l’amor.
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Més lectures
ÁLVAREZ, Blanca. El amor es un cuento. Madrid: SM, 
2007 (Gran angular. Alerta roja) 
Indicadors: Noies adolescents; Amor; Mares i filles; 
Creixement personal; Desamor.

ÁLVAREZ, Blanca. El puente de los cerezos. Il·lustr. Federico 
Delicado. Madrid: Anaya, 2003 
Indicadors: Noies adolescents; Pares i filles; Xina; 
Revolució cultural, 1966-1969; Amor; Dones.

BENAVENTE, Jaume. Història d’amor a Sarajevo. Columna, 
2005 (Columna jove). 
Indicadors: Nois i noies; Amor; Guerra de Iugoslàvia, 
1991 – 1996; Bòsnia i Hercegovina; Sarajevo.

CARRANZA, Maite. El desert de gel. Barcelona: Edebé, 2006

Indicadors: Dones; Amor; Bruixes.

CARRASCO INGLÉS, Aitana. El poso del café. Sevilla: 
Quitapenas, 2009 
Indicadors: Dones; Amor; Desamor.
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Un radiante silencio. Madrid: 
Anaya, 2006 (Espacio de lectura) 
Indicadors: Dones; Professions; Amor; Llibres i lectura; 
Solitut.

LACOMBE, Benjamin. Els amants papallona. Barcelona: 
Baula, 2008 
Indicadors: Noies i nois; Amor romàntic; Identitat sexual; 
Igualtat d’oportunitats; Llegendes japoneses.

MIRALLES, Francesc. Retrum: Quan érem morts. 
Barcelona: Estrella Polar, 2010 (L’Illa del temps)
Indicadors: Nois i noies; Família; Enamorament; Llibres 
i lectura; Amor.

MOURE, Gonzalo. En un bosque de hoja caduca. Il·lustr. 
Esperanza León. Madrid: Anaya, 2006 
Indicadors: Noies i Nois; Diaris íntims; Àvies i nétes; Amor.

SANTOS, Care. L’anell de la Irina. Barcelona: Baula, 2006 
(La llum del far) 
Indicadors: Noies i nois; Llibres i lectura; Pares i fills; Amor.

STIEFVATER, Maggie. Tremolor. Barcelona: Cruïlla, 2010
Indicadors: Noies i nois; Amor romàntic; Licantropia.

STIEFVATER, Maggie. Rastre.. Barcelona: Cruïlla, 2010
Indicadors: Noies i nois; Amor romàntic; Licantropia.

Estudis / Articles de revistes / Webs
[Roman d’amour, etc] (núm. dedicat). En: Lecture jeune 
98 (juin 2001), p. 10-40

Enllaç: www.maitecarranza.com 

Enllaç: www.escriptors.cat/autors/albanellp/ 

Enllaç: www.escriptors.cat/autors/carboj/ 

Enllaç: www.francescmiralles.com/ 

Enllaç: http://gemmalienasmassot.blogspot.com

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 8.  M’he penjat de tu

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com


41

NOIES I NOIS: TANTS A TANTS 
Selecció de llibres per impulsar la lectura,  
la coeducació i el debat a l’Educació  
Secundària Obligatòria

m
òd

ul
 9 No és tants a tants. 

Cap abús de cap mena! Davant de 
comportaments inacceptables cal actuar!

Amb protagonistes de la literatura universal 
que tenen clar el rebuig a la violència masclista 
i la defensa de la dignitat personal. Que s’han 
conscienciat que res no és gratuït ni neix de 
la casualitat i que cal actuar d’immediat, fer 
stop, treure la «Targeta vermella»davant d’una 
situació insostenible per no perdre l’estima que 
com a éssers humans els correspon. 
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El llibre

LES MUNTANYES DE FOC

RAYÓ, Miquel
Barcelona: Columna, 2000 (Columna jove)

RESSENYA

Una història d’honor i venjança entre dos germans i Sara, una jove africana, 
esclavitzada al seu país d’origen i sembla que venuda per algun tripijoc no 
aclarit al seu pare, un militar de carrera. Al llarg dels anys, al casalot vetust 
de la família s’hi va coent un ambient corrosiu de gelosia i violència. Les 
històries fabuloses del país enyorat que Sara explica, encenen l’ambició del 
germà gran que a més a més de vexar-la emprèn un viatge a l’Àfrica perseguint 
riqueses amb el tràfic d’esclaus. El germà petit, també oïdor, queda fascinat 
pel que explica la Sara i li promet en el llit de mort que no permetrà que el seu 
germà sotmeti el seu poble. Un viatge infernal, alhora mític i dramàtic, els 
condemna. Un sentit homenatge a El cor de les tenebres de Joseph Conrad, i 
als grans viatgers dels segles XVIII i XIX. Un text que escenifica dues dones, 
esclava i mestressa, víctimes d’un temps que no ha de tornar. 
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Lectura recomanada
A partir de 15 anys. 

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista 

Novel·la psicològica

Indicadors
Germans 

Noies

Servei domèstic

Autoestima

Vexació

Violència sexual

Violència emocional

Violència de gènere

Tràfic d’esclaus

Mallorca

Àfrica

 

Activitats
Promoure el debat sobre els diferents tipus d’esclavisme 
sobre les dones i joves que hi ha en l’actualitat arreu del 

món. En quin moment cal posar-se en posició d’stop, de 
treure la «targeta vermella».

Els clàssics 
ALAPONT, Pasqual. L’Infern de Marta. Alzira: Bromera, 
2003 (Espurna) 
Indicadors: Noies adolescents; Anorèxia; Violència de 
gènere.

DELGADO, Josep Francesc. Els llops de la lluna roja. 
Barcelona: Empúries, 2002 (L’odissea) 
Indicadors: Infants; Llops; Catalunya; Guerra Civil, 1936 - 1939; 
Novel·la de muntanya; Pirineus; Novel·la Històrica.

FINN, Alexandra. Respirar sota l’aigua. Barcelona: Empuries, 
2002 (L’Odissea) 
Indicadors: Maltractaments; Pares i fills; Violència 
familiar; Alcoholisme.

HOSSEINI, Khaled. Mil sols esplèndids. Badalona: Ara 
Llibres; 2009 (Amsterdam llibres) 
Indicadors: Dones; Amistat; Cooperació; Esperança; 
Bigàmia; Vexació; Maltractaments; Violència de gènere; 
Violència emocional; Discriminació sexual envers la 
dona; Afganistan.

LIENAS, Gemma. El diari blau de la Carlota. Barcelona: 
Empúries, 2006 (Narrativa) 
Indicadors: Dones; Maltractaments; Violència de gènere; 
Vexacions; Violència familiar; Autoestima; Detecció i 
prevenció; Trencament d’estereotips de gènere.

OATES, Joyce Carol. Ulls verds. Barcelona: Cruïlla, 2005 
(Gran angular) 
Indicadors: Matrimoni; Violència de gènere; 
Maltractaments; Violència familiar; Detecció i prevenció; 
Pares i filles.
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RAYÓ, Miquel. Dama blanca, merla negra. Barcelona: La 
Galera, 2004 (Joves adults) 
Indicadors: Nois adolescents; Maltractaments; Violència 
familiar.

RODOREDA, Mercè. La plaça del Diamant. Barcelona: 
Club editor, 1990 (Club dels novel·listes) 
Indicadors: Dones; Violència de gènere; Violència 
emocional; Autoestima.

Més lectures
ALAPONT, Pasqual. Plens de ràbia. Barcelona: Edebé, 
(Periscopi) 
Indicadors: Maltractaments; Alcoholisme; Pares i fills; 
Violència familiar.

ASHER, Jay.  Per tretze raons. Barcelona: Estrella Polar, 2009
Indicadors: : Noies i nois; Noies adolescents; 
Maltractament; Violència emocional; Detecció i 
prevenció; Suïcidi.

BOJUNGA, Lygia. Sabates de taló. Barcelona: Cruïlla, 
2009 (Gran Angular. Alerta roja) 
Indicadors: Noies adolescents; Maltractaments; Violència 
sexual; Violència familiar.

BOSCH, Lolita. M. Barcelona: Cruïlla, 2005 (Gran angular. 
Alerta roja) 
Indicadors: Nois adolescents; Maltractaments; Violència 
familiar.

CARRANZA, Maite. Paraules emmetzinades. Barcelona: 
Edebé, 2010 (Periscopi) 
Indicadors: Noies adolescents; Vexació; ; Pares i filles; 
Violència familiar; Violència de gènere.

EZQUIETA, Itziar.La Cambra prohibida Pontevedra: OQO, 2005
Indicadors: Dones; Violència emocional; Violència de 
gènere; Violència envers les dones.

HOSSEINI, Khaled. Caçadors d’estels. Barcelona: 
Amsterdam, 2008 
Indicadors: Nois adolescents; Vexació; Talibans; 
Fonamentalisme islàmic; Afganistan.
LÓPEZ SALAMERO, Nunila. La Cenicienta que no quería 
comer perdices. Il·lustr. Myriam Cameros.
[Barcelona]: Nido de boas, 2009 
Indicadors: Noies adolescents; Trencament dels 
estereotips femenins; Violència emocional.

MANKELL, Henning. La ira del fuego; Jugar con fuego; El 
secreto del furgo 1v. Madrid : Siruela, 2009 (Debolsillo) 
Indicadors: Noies africanes; Àfrica; Mozambic; Pobresa; 
Mines antipersona; Germanes; Família; SIDA; Violència 
de gènere.

ROCA, M. Carme. Estripar la teranyina. Barcelona: Baula, 
2005 (La llum del far) 
Indicadors: Noies adolescents; Passió; Violència 
emocional; Assatjament moral; Ètica; Família; Amistat.

SANTOS, Care. Los ojos del lobo. Madrid: SM, 2006 
(Gran angular) 
Indicadors: Noies adolescents; Homes; Violència envers 
les dones; Maltractaments.

SATRAPI, Marjane. Brodats. Barcelona: Norma, (200?)

Indicadors: Dones; Altres cultures; Estereotips femenins.

SIERRA i FABRA, Jordi. La modelo descalza. Madrid: 
Siruela, 2010 ( Las tres edades) 
Indicadors: Noies adolescents; Violència emocional.
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VANDERBEKE, Birgit. Musclos per sopar. Barcelona: La 
Galera, 2009 (Nàufrags) 
Indicadors: Família; Matrimoni; Pares i filles; Vexació; 
Violència emocional. 
VENDEL, Edward van de. La amante del miedo. Il·lustr. 
Isabelle Vandenabeele. [Cádiz] : Barbara Fiore, DL 2008  
Indicadors: Dones; Homes; Risc; Passió; Violència; 
Novel·la psicològica. 
VERROEN, Dolf. Qué blanca más bonita soy . Salamanca: 
Lóguez, 2007 
Indicadors: Noies adolescents; Infants esclaus; Àfrica.

ZEI, Aliki. Konstantina i les terenyines. Barcelona: Cruïlla, 
2009 (Gran Angular. Alerta roja)  
Indicadors: Noies adolescents; Violència sexual; 
Violència emocional.

Estudis / Articles de revistes / Webs
DELGADO, Francesc. M. Rayó: imaginación y compromiso. 
En: CLIJ, Núm. 81 (marzo 1996), p. 13-17
ALOY, Josep Maria. Miquel Rayó, un escritor comprometido. 
En: CLIJ núm. 141 (septiembre 2001), p. 7-14
SÁIZ RIPOLL, Annabel. Cautivadora i rompedora: anàlisis de 
la obra de Maite Carranza. En: CLIJ núm. 212 
(febrero 2008), 7-24

Enllaç: www.escriptors.cat/autors/rayom/pagina.php?id_
sec=1239 

Enllaç: www.mujeresenred.net/IMG/pdf/
lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf 

Enllaç: www.maitecarranza.com

Enllaç: www.xtec.es/~mramon/llops/ els llops de la lluna roja

Enllaç: www.escriptors.cat/autors/delgadojf/obra.php?id_
publi=7396

Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 9. No és colze a colze

Enllaç: www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/
colze_a_colze.pdf

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
http://www.maitecarranza.com
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Bibliografia general 
consultada sobre el tractament de gènere  

en la literatura infantil i juvenil
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Bibliografia general consultada 
sobre el tractament de gènere  
en la literatura infantil i juvenil

AGUILAR, Consol. Género y formación de identidades. 

En: CLIJ, núm.191, 2006; p. 7-15 (Amb bibliografia)
ÁLVAREZ, Blanca. Ellas, las heroínas del «estar» 

En: CLIJ, nº 227 (junio 2009), p. 32-40

ÁLVAREZ, Blanca. La fijación del estar femenino: La Bella 
Durmiente. En: CLIJ, núm. 211, 2008; p.17-20
BASSA i MARTÍN, Ramon. El tractament del gènere a la 
literatura infantil i juvenil catalana (1939-1985) 

En: Ooohéee: Estudis sobre la creació i edició infantil i 
juvenil, núm.5, 2008; p. 36-70
BEAUVOIR, Simone de. Ningú no neix dona: antologia de textos 
d’El segon sexe. Marta Segarra (ed.). Vic: Eumo, 2009
CAPARRÓS, María; JIMÉNEZ, Ana Isabel; JAÉN, María. 
La imagen del hombre en la ilustración de libros para niños: 
Algunas imágenes, algunos libros. Un feminismo positivo.  
En: Amigos del libro núm. 43-44, 1999; p. 43-50
CARTÓN ÁLVAREZ, Pilar. Superando estereotipos: 
Personajes femeninos en la obra de Carmen Gómez Ojea. 

En: CLIJ, núm. 226, 2009; p. 7-16

CASTRO, Mariana; VÁZQUEZ, Amparo. La Voz de la 
mujer en la literatura En: Literatura infantil i juvenil, 

nº 157 (septiembre 1998), p. 22-25
COLOMER, Teresa. La ben plantada i altres arquetips estètics 
dins la novel·la juvenil catalana.  
En: Faristol, núm. 48; 2004; p. 3-6

COLOMER, Teresa; OLID, Isabel. Princesitas con tatuaje: 
las nuevas caras del sexismo en la ficción juvenil. En: Textos 
de dicáctica de la lengua y de la laliteratura. Barcelona. 
Graó Educació de Sreveis Pedagògics, Núm. 51 (Abril, 
Mayo, Junio 2009). 
DÍAZ-PLAJA, Ana. Claves de análisis de las novelas para 
niñas : valoración histórica y literaria. Tesis doctoral dirigida 
por el Dr. Antonio Mendoza Fillola.Barcelona: Universitat 
de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua  
i la Literatura, 2008

DIAZ-PLAJA, Anna. L’espai de la Ventafocs. En: Vela Major. 

Dona i educació (monogràfic) num. 5; 1997 p. 51-59

Donasses [Diversos articles] En: Escola catalana, 

núm. 459 (juliol/agost 2009), p. 4-42
FERNÁNDEZ, Sagrario. Punto de encuentro: La literatura 
juvenil a debate. En: Amigos del libro núm. 39, 1998, 
p. 67-72
FERNÁNDEZ-PRIETO, Sagrario. El sexismo en la literatura 
infantil y juvenil ahora. En: Primeras Noticias: Literatura 
infantil y juvenil. Núm. 154, 1998; p. 9-11
GÁRATE, Arantza. Niños, niñas y libros: Las diferencias de 
género en la LIJ. En: CLIJ, núm. 95, 1997; p. 7-17 
(Amb biliografia)

La imatge de la dona als llibres per a infants. En: El Correu 
de la UNESCO, núm. 225, (Monogràfic) 1997. Amb 
articles de: Akiko Sueyoshi (Japó), Evangeline Ledi 
Barongo (Àfrica de l’Est), Julia Prosalkova (ex-URSS), 
Elke Libes (Estats Units)
Leamos otros cuentos... Vivamos otras vidas... Campaña 
de animación a la lectura no sexista. Rosario Rizo Martín 
(coord.) Cádiz: Junta de Andalucía, 1994
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LLUCH, Gemma. El lector model en la narrativa per a infants 
i joves. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 
1998 
La narrativa en la promoción de la igualdad de género. 
Aportaciones para le educación pre.escolar. Ana Da Silva 
... [et al.] Lisboa: Comissão para a Igualdade e para os 
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