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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 



3

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. Mares i pares, parents i coneguts, el primer caliu!
Muntanyes de paraules i d’imatges mostren aquest fantàstic canal d’aprenentatge social; transmissor 
d’alegria, confiança, seguretat...!

Mòdul 4. Criatures d’empenta per construir un món millor!
És necessari: un projecte vital! És indispensable: esperit crític i participació solidària!
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Mòdul 5. Vides de paper. Vides “normals” de persones extraordinàries!
Tones de sensibilitat, respecte, comprensió, perseverança i tenacitat!
 
Mòdul 6. La transgressió! Sinergia entre literatura i lectors!
Saludable sentit de l’humor. Valentia, capacitat i talent per ser el que volem.
Amb nenes protagonistes inconformistes, valentes, transgressores, amb coratge. Nenes que planten 
cara...,  que no s’acovardeixen davant les adversitats. 

Mòdul 7. 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 8. 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 9. Beure’s l’enteniment! L’enamorament com a denominador comú!
Éssers amb simptomatologies diverses que necessiten diferents tractaments.

Mòdul 10. 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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

L’art de posar-se en la pell  
dels altres!
Personatges de ficció que conviuen 
ètica i responsablement!

Amb protagonistes que es comprometen en 
la cooperació i el respecte mutu. Heroïnes i 
herois amb capacitat d’avaluar la importància 
d’avançar junts per la superació dels 
estereotips, dels prejudicis i del sexisme. 
Persones que han sabut percebre que la 
convivència ètica ve abonada pel respecte  
i la coresponsabilitat.

m
òd

ul
 1
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El llibre

EN RUGITS I L’ORELLES

CHEN CHIH-YUAN 
Barcelona: Thule, 2008 

RESSENYA

Un cop més, l’autor taiwanès de la història de Guji Guji, ens sorprèn. Aquesta 
vegada és amb una narració en la qual el format del llibre incideix directament. 
Les pàgines estan dividides en dos per donar forma a dues històries paral·leles, 
la d’un cadell de lleó i la d’un cadell de conill, el caçador i la presa, amb un punt 
de trobada formal que ens remet a la saviesa dels infants, capaços de vèncer 
prejudicis, tot i els esforços de les famílies (el cadell de lleó és educat per ser 
un ferotge depredador; elcadell de conill, per la seva condició d’animal de 
presa, ha de ser àgil i veloç per fugir, per perpetuar l’enemistat.
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Lectura recomanada
A partir de 6 anys si la lectura l’acompanya un adult.

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors     
Mares i pares 

Construcció de masculinitats i feminitats 

Prejudicis

Trencament d’estereotips

Antagonistes (Narrativa infantil)

Activitats
Buscar altres personatges antagònics i trobar un nexe 
com el del conte d’en Rugits i Orelles.Aquesta activitat 
té com a objectiu que els nois i noies constatin el 
trencament d’estereotips i ho reconeguin com un fet 
positiu.

Els clàssics
BROWNE, Anthony. El libro de los cerdos. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1991  
(Los especiales de a la orilla del viento).  

Indicadors: Discriminació sexual; 
Cooperació entre parelles; Rol sexual;  
Treball domèstic.
BRUEL, Christian; BOZEL·LEC, Anne. Clara, la niña que 
tenia sombra de chico. 
Barcelona: Lumen, 1980 (La sonrisa que muerde) 
Indicadors: Trencament d’estereotips; 
Identitat sexual; Sexisme. 
GINESTA, Montse. Txa-txa-txà. Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1994 (La porta) 
Indicadors: Trencament d’estereotips; Diferències 
individuals. 
TOWSON. Hazel. Tabola a la teulada. Il·lustr. David 
McKee. Barcelona: Barcanova, 2001 
(Sopa de llibres) 
Indicadors: Trencament d’estereotips; Amistat.

Més lectures
BOUGAEVA, Sonja. Dues germanes tenen visita. 
Barcelona: Takatuka, 2010 
Indicadors: Respecte a la persona; 
Germanes i germans; Diferències individuals.

CASAS, Lola. Ernest. Il·lustr. Gusti 
Barcelona: RBA/Serres, 2007  
Indicadors:  Trencament d’estereotips; Cooperació entre 
parelles. 

   • Molt adequat per a ser explicat a parvulari

LIAO, Jimmy. La noche estrellada. 
Cadiz: Barbara Fiore, 2010 
Indicadors: Nenes i nens; Amistat.
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MOSCADA, Neus. Dues rodones idèntiques? 
Barcelona: Sd.Edicions, 2009  
(Una rodona quadrada) 
Indicadors: Atenció a la diversitat; 
Identitat; Diferències individuals.

SIMINIVICH, Lorena. En Roc i la Mar, quin parell! 
Barcelona: Cruïlla, 2009 
Indicadors: Nenes i nens; Amistat; Rol sexual. 

• Molt adequat per a ser explicat a parvulari

Estudis / Articles de revistes / Webs
ANDRIEUX, Brigitte. De l’homme au singe: l’évolution 
d’Anthony Browne. 
En: La Revue des livres pour enfants, 185 (février 1999), 
p. 29-33. 
Anthony Browne. En: Peonza, 75/76 (abril 2006), 
p. 123-133.
BLANCH, Teresa. Anthony Browne. La intertextualitat de les 
imatges.  

En: Faristol, 41 (novembre 2001), p. 2-3.

BRUEL, Christian. Anthony Browne. Paris: Être, 2001 
(Boîtazoutils).
BRUEL, Christian. L’analyse des livres. Les jeunes lectures 
durent toujours. 

En: La Revue des livres pour enfants, 214  
(décembre 2003), p. 58-116
CALATAYUD, Miguel; SQUILLONI, Arianna. Sexismo en la 
literatura infantil. En: CLIJ, 217 
(julio-agosto 2008), p. 21-27

CARTÓN ÁLVAREZ, Pilar. Superando estereotipos: 
personajes femeninos en la obra de Carmen Gómez Ojea.

En: CLIJ, 226 (mayo 2009), p. 7-16.
CATINCHI, Philippe-Jean. L’Étrange ère d’Anthony Browne. 

En: Hors cadre[s], 6 (mars-septembre 2010),  
p. 16-17.
FERNÁNDEZ, Sagrario. Punto de encuentro: la literatura 
infantil a debate. En: Amigos del libro, 39 
(enero-marzo 1998), p. 67-72.
KENNETH I MARANTZ, Silviay. Una Entrevista con 
Anthony Browne. 
En: Educación y biblioteca, 112 (mayo 2000),  
p. 34-38.

RICART, Maite. Anthony Browne, el mago. En: CLIJ, 
núm. 141 (septiembre 2001), p. 44-49.
Texte du discours prononcé par Anthony Browne lors de la 
remise du Prix Hans Christian Andersen 2000.  
En: La Revue des livres pour enfants, núm. 197 (février 
2001), p. 105-110.
TURÍN, Adela. Por una igualdad de sexos a través de 
la literatura infantil. Salamanca: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 1996 (Así es; 5) 

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

Mòdul 1. Ens respectem, ens necessitem, convivim

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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

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 ser capaces d’aconseguir els reptes 
que es proposen. Personatges que es 
valoren i s’estimen, que aprenen a viure 
sense discriminar. Persones creatives, 
comunicatives, que desprenen optimisme  
i felicitat. 

m
òd

ul
 2
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El llibre

EL DESIG DE LA RUBY

BRIDGES, Shirin Yim
Il·lustració: Sophie Blackall 
Barcelona: Serres, 2005

RESSENYA

La Ruby és xinesa. Al seu poble remot de la Xina el costum vol que les nenes 
creixin i es casin. Però ella està decidida a anar a la universitat com fan els 
nens i deixar el casori per més endavant. Narració personal d’una nena que 
s’emmiralla en la figura de la seva àvia, una dona d’esperit independent, per 
fer front a un costum atàvic. L’avi de la noieta fa honor a aquest alè d’integritat 
i valora el seu esforç i perseverança.
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Lectura recomanada
A partir de 8 anys

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Crònica

Indicadors
Diferències entre sexes

Discriminació sexual

Democratització de l’educació

Altres cultures

Avis i néts

Igualtat d’oportunitats

Activitats
Farem una festa de fanalets. El color preferit de la 
Ruby és el vermell, us proposem de fer un fanalet d’aquest 
color a partir de les indicacions decorat amb els elements 
que se us acudeixin. Així cadascú de vosaltres podrà lluir 
un fanalet ben vistós. El fanalet és un cub obert per la 
part de  dalt. A cada una de les 4 parets hi ha obertures 
que deixen passar la llum d’una llàntia encesa a l’interior. 
Tot el conjunt se subjecta d’un pal lligant-lo amb fil. Una 
cartolina normal sol fer 50x65cm de mida. Un fanalet 

per cada cartolina. És un model molt resistent i que no 
es desmunta amb facilitat.

Els clàssics
TURÍN, Adela. Artur i Clementina. Il·lustr. Nela Bosnia. 
Barcelona: Lumen, 1988 
Indicadors: Feminisme; Dones; Identitat.

Més lectures
FONALLERAS, Josep M. Diari de la Laia. Il·lustr. Jordi Vila 
Delclòs. Barcelona: Cruïlla, 2005 (Contes blaugrana) 
Indicadors: Nenes i nens; Esport; Rol sexual; 
Discriminació sexual.

LIPP, Frederick. Les vambes de la Sofia. Il·lustr. Jason 
Gaillard. Barcelona: Intermón Oxfam, 2007

Indicadors: Igualtat d’oportunitats; Discriminació sexual; 
Altres cultures.

MAS, Hermínia, DELGADO, Josep Francesc. Ulldevellut. 
Barcelona: La Galera, 2000 (Grumets)

Indicadors: Professions; Igualtat d’oportunitats; 
Rol sexual; Discriminació sexual de gènere.

MUÑOZ ANIA, Rodrigo. El meu germà el geni. Il·lustr. 
Jordi Sempere. Barcelona: Edebé, 2009 (Tucà)

Indicadors: Identitat; Pares i fills; Germanes i germans; 
Igualtat d’oportunitats.

PULLMAN, Philip. Lila i el secret dels focs. Alzira: 
Bromera, 2006 (Esfera) 
Indicadors: Nenes; Igualtat d’oportunitats; Professions; 
Discriminació sexual de gènere.
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Estudis / Articles de revistes / Webs
ABRIL, Paco. El divorcio de Arturo y Clementina. 

En: Peonza, núm. 39, (diciembre 1996), p. 23-26

Cuentos infantiles y roles de género [Diversos articles]. 

En: Emakunde, núm. 75 (ekaina 2009), p. 10-51
TURÍN, Adela. ¡Atención! : álbum ilustrado. 
En: Peonza, núm. 39 (diciembre 1996), p. 23-26

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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

Mares i pares, parents i coneguts, 
el primer caliu! 
Muntanyes de paraules i d’imatges mostren un 
exitós canal d’aprenentatge social; transmissor 
d’alegria, confiança, seguretat...!

Amb protagonistes que entenen la diversitat 
familiar en un sentit ampli, tal i com es viu i 
s’entén el concepte família als nostres dies. Que 
amb el to del seu discurs, afectuós, dialogant 
i comunicatiu, afavoreixin el creixement i 
desenvolupament de la intel·ligència emocional 
de les persones lectores aportant els models de 
valors humans i de comportament fonamentals 
que cal transmetre a infants i joves. Valors en 
els que és bo que s’identifiquin, activant la seva 
mirada crítica com a persones. 

m
òd

ul
 3
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El llibre

GUJI - GUJI

CHEN CHIH-YUAN 
Barcelona: Thule, 2008 

RESSENYA

Un cocodril neix per accident al niu d’una família d’ànecs i la mare ànega 
sense donar-hi cap importància en té la mateixa cura que dels seus aneguets. 
En Guji Guji és tan feliç dins aquesta família tan acollidora que ni s’adona 
que és molt diferent dels seus germans. Un dia però, les coses es podrien 
torçar perquè arriben a la bassa tres cocodrils  dolents que li expliquen la seva 
veritable naturalesa i el volen convèncer que enganyi la seva família perquè 
entre tots se’ls puguin menjar. Però el petit cocodril sap molt bé on pertany i 
on són els seus afectes. Unes precioses i tendres il·lustracions ens presenten 
el dia a dia dels seus protagonistes de manera que text i imatges es conjuren 
a mostrar que les diferències entre ells només tenen a veure amb l’aparença.
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Lectura recomanada
A partir de 5 anys si la lectura l’acompanya un adult

• Molt adequat per a ser explicat a parvulari.

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors
Mares i fills

Animals personificats 

Diferències individuals

Adopcions

Activitats
Farem un retrat familiar.
Amb cartolina de color Fes una fitxa amb: una fotografia 
de la teva família de 10x15 cm;

una breu descripció de la seva manera de ser; un llistat 
de les seves qualitats. Al costat un 

llistat de les qualitats de la família de Guji Guji. Uneix 
amb una ratlla les que coïncideixin.

Construim un mural amb sorpresa.
Feu una cerca a la biblioteca de les mides dels 
 

ous que ponen un gavià argentat, un tort, una alosa, 
una perdiu, un pardal, una grulla, una àguila real, una 
oreneta, una merla, una garsa, un aligot, una gallina, 
una gavina, un emú. 

Dibuixeu damunt d’una cartolina, a tamany natural, 
les diferents mides dels ous que ponen aquests ocells i 
pinteu-los. 

Retalleu-los. 

Enganxeu-los al mural només per la part de dalt de 
manera que tapin el dibuix i el nom de l’ocell que li 
correspon i que haureu dibuixat prèviament al mural.

Per fer la sorpresa, busqueu un animal ovípar que no 
sigui una au i feu el mateix procediment que l’enunciat.

Quan algú us pregunti a què es deu l’anomalia, li 
recomaneu la lectura de Guji Guji!

Els clàssics
CARRANZA, Maite. La revolta dels lactants. 
Barcelona: La Galera, 1987 (Els grumets de la galera)
Indicadors: Pares i fills; Cooperació.
BÖSCHE, Susanne. La Martona viu amb l’Eric i en Martí 
(traducció de la versió anglesa de Louis Mackay).  
Barcelona: Institut Lambda, 1986  
Indicadors: Adopció; Pares i fills; Parelles homoparentals. 
CLEARY, Beverly. ¡Viva Ramona! Madrid: Espasa Calpe, 
1989 (Austral juvenil) 
Indicadors: Pares i fills; Cooperació.

LOBE, Mira. L’àvia al pomer. Il·lustr. Suzi Weigel, 
Barcelona: Joventut, 1992 
Indicadors: Avis i néts; Emocions; Humor.
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NÖSTLINGER, Christine. Cop d’escombre al Rei Cogombre. 
Barcelona: Empúries, 1992 (L’odissea) 
Indicadors: Pares i fills; Cooperació.

Més lectures
ARNAL, Txabi. Tres germanes lladres. Il·lustr. Elena 
Odriozola. Pontevedra: OQO, 2007

Indicadors: Maternitat; Trencament d’estereotips. 
CELA, Jaume. Set raons per estimar els meus pares. 
Il·lustr. Jordi Vila Delclòs.  
Barcelona: Cruïlla, 2010 (El vaixell de vapor)

Indicadors: Pares i fills.

DUDA, Christian. Todos sus patitos. Il·lustr Julia Friese. 
Santa Marta de Tormes (Salamanca) : Lóguez, 2009

Indicadors: Paternitat; Trencament d’estereotips.

   •Molt adequat per a ser explicat a parvulari.

LEWIS, Rose. T’estimo amb bogeria. Il·lustr. Jane Dyer. 
Barcelona: Serres, cop. 2002 
Indicadors: Adopció. Mares i filles. 

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari.

SERRES, Alain. Como ensenyar a tus padres 
a disfrutar de los libros para niños. 
Il·lust. Bruno Heitz. Madrid: SM, 2010 
Indicadors: Pares i fills; Llibres i lectura. Humor.

Estudis / Articles de revistes / Webs
CHICK, Kay. Fostering and apreciations for all kinds or 

families: Picturebooks with gay and lesbian themes. 
En: Bookbird vol. 46, núm. 1 (2008), p.15-22
DURAN, Teresa. Retrat de família en la literatura infantil 
catalana. En: Faristol, núm. 18 (octubre 1994), p. 5-10 
Guia de lectura: año europeo de las personas mayores  
y de la solidaridad entre generaciones. En: Primeras 
noticias Año XV, núm. 121 (octubre - noviembre 1993). 
Bibliografia p. 83-98

HANÁN DÍAZ, Fanuel. Guyi Guyi. En: Bloc, núm. 0 
(otoño 2007), p. 82-83

Bibliografia sobre la família. En: Faristol, núm. 18 
(octubre 1994), p. 22-24
ELIZAGARAY, Alga Marina. La LIJ nórdica en contra 
del tabú. En: CLIJ, núm. 97 

(septiembre 1997), p. 7-18
LAGE FERNÁNDEZ, Juan José. Las madres en la obra de 
Nöstlinger. – En: CLIJ, núm. 92 (marzo 1997), p. 16-22

LLUCH, Gemma. Clàssics del segle XX. En: Escola 
catalana, 334 (novembre 1996), p. 8-10
PÉREZ MÍNGUEZ, Antonio. Visita a Espanya de Christine 
Nöstlinger. En: Educación y biblioteca, núm. 39 
(septiembre 1993), p. 14-15

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

Mòdul 3.  Mares i pares tots a l’una!

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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

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 
per 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
 4
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El llibre

WANGARI I ELS ARBRES DE LA PAU. 
UNA HISTÒRIA REAL DE L’ÀFRICA

WINTER, Jeanette
Barcelona: Joventut, 2009

RESSENYA

La Wangari és una nena que estima la seva terra, les muntanyes, els arbres... 
Quan torna de fer una llarga estada fora del seu país el troba deforestat. Amb 
altres dones formen el grup Moviment del Cinturó Verd per conscienciar al 
món de la importància de protegir el medi ambient, coordinant i ajudant a la 
replantació d’arbres en les zones deforestades.

Wangari narra la història real d’una dona que ha rebut el Premi Nobel del la 
Pau per la seva dedicació a la protecció del medi ambient. És la responsable 
de la plantació de més de 30 milions d’arbres per tot el país per tal d’evitar 
l’erosió del sòl i millorar la qualitat de vida de les dones que viuen d’aquest 
recurs natural.
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Lectura recomanada
A partir de 8 anys

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Biografia

Indicadors
Dones 

Biografies

Premis Nobel

Ecologia

Programes d’acció positiva

Activitats
Proposta A: Investigarem

Imagineu-vos que sou la Wangari. Busqueu complicitats 
entre els vostres companys i companyes i penseu en un 
arbre del vostre entorn que voldríeu salvar i preservar. 

Quan l’hàgiu triat, investigueu i expliqueu a quin indret 
s’hauria de fer la plantada perquè l’arbre pogués arrelar 
bé. Expliqueu el resultat de la vostra investigació. 

Feu una cerca a Internet per saber les Festes de l’Arbre 
que se celebren a Catalunya i amb quina finalitat.

Proposta B: Farem una Festa de l’Arbre musical, 
literària i plàstica 

Us animeu a poemar i a dibuixar? 

Us proposem que cadascun de vosaltres pensi un text a 
ritme de Rap que enalteixi la feina de la Wangari i la de 
moltes altres dones, que com ella, vetllen pel respecte a 
la natura. 

En una cartolina DIN-A4 feu la plantilla d’un test amb 
una bona cofa. Cadascun i cadascuna de vosaltres 
decoreu la part floral i al test hi enganxeu la vostra cançó. 

Feu una pluja de plantes i de cançons per totes les 
finestres de l’escola.

Curiositat: A l’Ajuntament de Cocentaina (Alacant), van 
fer l’activitat «Poesia al balcó» i les seves balconades van 
quedar d’allò més vistoses i molt saberudes! 

Els clàssics
GIL, Carmen. Anna Frank. Barcelona: Parramón, 2008 (Em dic...)
Indicadors: Dones; Biografies; Guerra mundial, 
1939 – 1945; Holocaust jueu; Diaris íntims. 

Més lectures
CAMPBELL, Geeslin. Elenita.
Il·lustr. Ana Juan. Madrid: Kókinos, 2006 Indicadors: Dones; 
Professions; Rol sexual. 

• Molt adequat per ser explicat a parvulari
 
CANYELLES, Núria. La Caterina : remeiera o bruixa? 
Il·lustr. Maria Jutglar. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa; 
Saifores: Fundación Àngels Garriga de Mata, 2006  
(Contes del Penedès)  
      



23

Indicadors: Dones; Bruixes; Professions; Remeieres.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

HERAS, Maria Rosa. Teresina Martorell. Il·lustr. Anna Bassó. 
Vilanova i la Geltrú : El Cep i la Nansa ; Saifores : Fundación 
Àngels Garriga de Mata, 2007

Indicadors: Dones; Professions; Mestres.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

 
WINTER, Jeanette. La Bibliotecària de Bàssora: Una història 
real de l’Iraq. Barcelona: Joventut, 2005

Indicadors: Dones; Professions; Guerra de l’Iraq; Llibres i lectura.

WINTER, Jeanette. L’escola secreta de la Nasrin: 
Una història real de l’Afganistan. Barcelona: Joventut, 2010

Indicadors: Dones; Escola; Altres cultures; Avis i néts. 

MHLOPHE, Gcina. Nozi, madrina de libros. Il·lustr. Lyn Glbert. 
Caracas: Ekaré, 2006 (Mis primeras lecturas)

Indicadors: Dones; Biblioteques; Professions; Llibres i lectura.

RUIZ PÉREZ, M. Carmen. Jane Goodall, la amiga de los 
chimpancés. Madrid: El Rompecabezas, 2010 (Sabelotod@s)

Indicadors: Dones; Professions; Científiques.

Estudis / Articles de revistes / Webs
Enllaç: Connectar a www.annefrank.org

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

Mòdul 4.  Una vida com aquesta!

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

http:/www.annefrank.org
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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

Vides de paper. Vides «normals» 
de persones extraordinàries!
Tones de sensibilitat, respecte, comprensió, 
perseverança i tenacitat!

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. 
Potser de fets 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!

m
òd

ul
 5
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El llibre

LA NENA DELS PARDALS

PENNYPACKER, Sara.
Il·lustració: Yoko Tanaka 

RESSENYA

Basat en un fet històric que es remunta a la Xina del segle passat, quan el 
president Mao Zedong va dictar una llei per exterminar tots els pardals després 
de culpar-los de menjar-se les collites de blat. Ming Li, una nena que creu que 
hi ha altres opcions abans de matar als ocells, transgredeix la norma i mentre 
els camperols obeeixen i porten a terme el seu pla, ella salva els pocs pardals 
que troba. A la primavera tot el poble agraeix la gesta de la nena, i s’adonen de 
la importància de mantenir vius els ocells per tal que s’acompleixi tot el cicle 
alimentari i no patir un altre tipus de plaga. Un conte mediambiental, molt 
gràfic, que parla sobre els valors d’una nena que salvarà al poble de la fam.
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Lectura recomanada
A partir de 8 anys

Tipologia
Llibre il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors
Nenes i nens

Xina

Aspectes socials

Revolució xinesa, 1911 - 1976

Animals (Protecció)

Ecologia

Activitats
Tenint en compte que fa poc, l’any 2010, va ser l’any de 
la biodiversitat, aquest títol és una bona proposta lectora 
per parlar d’una petita part del seu significat. 

Els clàssics
BRUCKER, Kart. Sadako vol viure. 
Barcelona: La Galera,1999 
Indicadors: Nenes i nens; Guerra i infants; Hiroshima; 
Infants malalts; Mort.

COERR, Eleonor. Sadako y las mil grullas de papel. 
León: Everest, 1997

Indicadors: Nenes i nens Guerra i infants; Hiroshima; 
Infants malalts; Mort.

COONEY, Barbara. La Señorita Emilia. Venezuela: Ekaré, 1992

Indicadors: Noies; Professions; Bibliotecàries; Plantes; 
Ètica; Compromís.  

    • Molt adequat per ser explicat a parvulari

LARREULA, Enric. Marduix. Il·lustr. Roser Capdevila. 
Barcelona: Argos Vergara, 1983 (Els llibres de la gata)

Indicadors: Nenes; Bruixes; Diferències individuals; 
Professions; Trencament d’estereotips; Herbes remeieres.

Més lectures
ÀLVAREZ, Blanca. La Witika, filla dels lleons. 
Il·lustr. Carmen García Iglesias. 
Barcelona: Destino, 2005

Indicadors: Nenes, Feines domèstiques; Africa; Aspectes 
socials; Germanes i germans; Rol sexual; Identitat 
sexual; Valentia; Tenacitat. 

GAY, Michel. Crominyona. Barcelona: Corimbo, 2007

Indicadors: Nenes; Jocs i joguines; Infants i adults; Rol 
sexual; Identitat sexual. 

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

GONZÁLEZ VILAR, Catalina. La mujer que cocianaba 
palabras. Il·lustr. Pablo Alabau Marqués.  
Madrid: Anaya, 2003 
Indicadors: Dones; Intel·ligència; Paraules.



27

LE HUCHE, Magalí. Les sirenes de Belpeixao. [s.l.] 
Flamboyant, 2010

Indicadors: Dones; Sirenes; Complicitat; Identital sexual; 
Rol sexual; Trencament d’estereotips; Persones grans; 
Enamorament.
LESTRADE, Agnès de. La petita teixidora d’històries. 
Il·lustr. Marie Caudry. Cànoves: Proteus; 2010

Indicadors: Nenes; Guerra; Amor; Intel·ligència; 
Paraules. 

Estudis / Articles de revistes / Webs
Enllaç: Connectar a www.sarapennypacker.com 

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

Mòdul 5.  Heroïnes quotidianes

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


28

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

La transgressió! Sinergia entre 
literatura i qui llegeix!
Saludable sentit de l’humor. Valentia, 
capacitat i talent per ser el que volem.

Amb nenes protagonistes inconformistes, 
valentes, transgressores, amb coratge. Nenes 
que planten cara... que es creixen davant les 
adversitats. Protagonistes que la literatura 
infantil i juvenil a través de diferents autores 
i autors ha anat introduint a partir de la 
segona meitat del segle passat col·laborant 
i,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.

m
òd

ul
 6
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El llibre

LA GALLINA CRESTABLAVA

NESQUENS, Daniel
Il·lustració: Mariona Cabassa
Barcelona: Castellnou, 2009

RESSENYA

La gallina Crestablava és una gallina especial. En comptes de pondre ous, 
gaudeix de tot cor dels llibres i la lectura i explica a tot el corral ara i adés 
contes de pirates que són la seva inspiració. Al granger, que viu tancat en una 
realitat que només valora allò material, no li fa cap gràcia tenir una gallina 
contecontes. S’estimaria més tenir-ne una de ponedora com totes les altres 
perquè li faria guanyar diners. Per això se’n riu i s’enfada. Però la gallina és 
tan sincera, exerceix la seva dèria amb tanta passió i veritat que mica en mica 
el granger s’adona que la diferència entre Crestablava i les seves companyes 
ponedores és positiva, que potser no li fa guanyar diners però el fa molt feliç. 
Les il·lustracions donen al conte un toc de surrealisme i un plus de significat. 
El treballat ús del color, que va adquirint lluminositat a mesura que avança la 
història, permet seguir la transformació del granger a mesura que comprèn i 
participa de la personalitat de la que ja estima com amiga.
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Lectura recomanada
A partir de 6 anys

     • Molt adequat per ser explicat a parvulari

Tipologia
Llibre il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors
Gallines

Rol sexual

Animals personificats

Coratge

Tenacitat

Valentia

Diferències individuals

Respecte a la persona

Llibres i lectura

Activitats
Juguem a endevinar!

Us proposem que cada un de vosaltres es faci una 
carota d’animal en una cartolina, la retalli, i faci els 

forats pels ulls i el nas i un foradet a cada costat per 
passar-hi la gometa perquè us quedi subjecta. Quan les 
tingueu fetes, poseu-les totes en una pila i barrejeu-les 
amb cura. 

El joc consisteix a dividir la classe en dues meitats. Una 
meitat es taparà els ulls. L’altra meitat es posarà una 
carota tal com vingui. Els nois i noies que tenen els ulls 
tapats se’ls destaparan, es posaran d’un en un davant 
dels que van disfressats i provaran d’ identificar quin o 
quina companya s’hi amaga tenint en compte les seves 
dèries o fent-li un màxim de tres preguntes que només 
podrà respondre a base de mímica. Quan tots estiguin 
identificats es podrà fer el joc a la inversa. 

Tot i ser els de sempre darrera la màscara ens hem vist 
... diferents?,... més divertits?, ...més propers?,... 

més simpàtics?,... més..........

Llegim!

a) Penseu en la protagonista d’un llibre que sigui 
tan divertida, agosarada, valenta, i perseverant com 
Crestablava. 

Presenteu-la i recomaneu-la! Llegiu els llibres que 
recomanin els altres!

b) Procureu fer un llistat de llibres entre tota la classe 
les protagonistes dels quals siguin tan divertides, 
eixerides, valentes, llegidores, simpàtiques i tenaces com 
Crestablava.

Presenteu-los! Llegiu-los!
Diferències? Parlem-ne!

El granger descobreix que la gallina Crestablava no és 
igual que les altres gallines del corral. 
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Explica com és Crestablava.

Escriu les diferències que trobes entre Crestablava  
i les altres gallines.

Et sembla bo ser diferent? Per què? 

Acceptes de seguida els teus companys tal com són?  
Per què?

Hi ha alguna Crestablava entre les teves companyes?

Els clàssics
BARBER, Antonia. La filla del mag. Il·lustr. Errol Le Cain. 
Barcelona: Lumen, 1992

Indicadors: Nenes; Tenacitat; Valentia.

BLEGVAD, Leonore. Ana Banana y yo. Il·lustr. Erik Blegvad. 
Madrid: Alfaguara, 1987 (Infantil)

Indicadors: Nenes i nens; Amistat; Generositat; 
Solidaritat.

CUSHMAN, Karen L’aprenenta de llevadora. Barcelona: 
Edebé, 1998 (Nòmades)

Indicadors: Noies adolescents; Tenacitat; Professions; 
Llevadores.

DAZINGER, Paula. Sempre seré l’Àmber Brown. Il·lustr. Tony 
Ross. Barcelona: Grup promotor, 2003(Pròxima parada)

Indicadors: Nenes; Fermesa; Amistat; Generositat; 
Solidaritat.
JOHANSEN, Hanna. La gallina que volia pondre ous d’or. 
Il·lustr. Käthi Bhend. Barcelona: Barcanova, 2001  
(Sopa de llibres) 
Indicadors: Valentia; Gallines; Animals personificats

LINDGREN, Astrid. Pipi Calcesllargues. Barcelona: Juventud

Indicadors: Nenes; Infants orfes; Generositat; Nenes i 
nens; Amistat.

LINDGREN, Astrid. Ronja la filla del bandoler. Il·lustr. 
Barcelona: Joventut, 1985

Indicadors: Nenes; Pares i filles. 

LOWRY, Louis. Anastàsia Krupnik. Il·lustr. Gerardo R. 
Amechazurra. Madrid: Espasa Calpe,  
1986 (Austral juvenil)

Indicadors: Nenes; Tenacitat Pares i fills.

QUINO. Mafalda. Barcelona: Lumen, 1973

Indicadors: Nenes; Nenes i nens; Amistat; Societat 
(Humor).
RIVAS TORRES, Mercè. Els somnis de la Nassima. 
Barcelona: La Galera, 2000 (El corsari)

Indicadors: Nenes; Discriminació per raó de sexe; Altres 
cultures; Afganistan.
WILSDORF, Anne. Filomena. Barcelona: Destino, 1991

Indicadors: Nenes; Valentia.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

Més lectures
ASCH, Frank. Els ratolins de la senyora Marlowe. 
Il·lustr. Devin Asch. Barcelona: Joventut, 2007

Indicadors: Gates; Ratolins; Amistat; Valentia; Animals 
personificats.
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BALAGUER, Marta. Jana, la caçadora de sons. 
Barcelona: Cruïlla, 2007 
Indicadors: Nenes; Aventures.

BODECKER, N.M. Corre, Maria, afanya’t. 
Il·lustr. Erik Blegvad. Barcelona: Lumen, 2001

Indicadors: Matrimoni; Discriminació per raó de sexe.

BOWLEY, Tim. L’Amèlia vol un gos. Il·lustr. André Neves. 
Barcelona/Sevilla: Hipòtesi / Kalandraka, 2008 
Indicadors: Nenes; Tenacitat; Pares i fills.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

BROWNE, Hielen. La sorpresa de Nandi. 
Caracas: Ekaré, 2009 
Indicadors: Nenes; Amistat; Obsequis.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari
 
GONZÁLEZ, Xosé M. Onze dames atrevides. 
Il·lustr. Helle Thomassen. Barcelona: Kalandraka, 2001 

(Llibres per a somniar)

Indicadors: Dones; Aventures.
LESTRADE, Agnes. La petita teixidora d’històries. 
Il·lustr Marie Caudry. Cànoves: Proteus, 2010

Indicadors: Nenes; Pau; Paraules; Tenacitat.

     • Molt adequat per ser explicat a parvulari
 
 

Estudis / Articles de revistes / Webs
ABAD ABAD, María Luisa; ARIAS CORREA, Azucena. 
Mafalda no quiere ser top model. En: Aula de innovación 
educativa, núm. 50 (mayo 1996), p. 45-48

AGUILAR, Consol. Género y formación de identidades. 
En: CLIJ, núm. 191 (marzo 2006), p. 7-15

ALVÁREZ, Blanca. La sirenita, aventura en estado puro. 
En: CLIJ, núm. 217 (julio-agosto 2008), p. 44-49

Astrid Lidgren [Diversos articles]. En: CLIJ, núm. 209 
(noviembre 2007), p. 6-50

Astrid Lidgren [Diversos articles]. En: Revue des livres pour 
enfants, núm. 238 (décember 2007), p. 85-150

BOSSON, Clara. Mafalda. En: Nous voulons lire! Núm. 
164 (avril 2006), p. 24-26

CHAMBOUX-HALES, Catherine. Les filles: heroïnes 
d’ouvrages pour la jeunesse. En: Nous voulons lire! 

Núm.153 (Février 2003), p. 45-58

COLOMER, Teresa. La Ben plantada. En: Faristol, 
núm. 48 (2004), p. 3-6

Cuentos infantiles y roles de género [Diversos articles]. En: 
Emakunde, núm. 75 (ekaina 2009), p. 10-51

DURAN, Teresa. Pippi Langstrum. En: Seminari de 
Literatura Infantil i Juvenil Butlletí Informatiu, 9  
(abril 1996), p. 8-11

HOUDYSHELL, Mara L. ; KIRKLAND, Janice. Heroïnes in 
newbery medal award winners: seventy-five years of change.

En: Youth Services in Libraries Vol. 11, núm. 3  
(Spring 1998), p. 252-261 
 
PRATS Y ALBA AMBRÓS, Margarida. Modelos femeninos en 
Las Tres Mellizas. CLIJ, núm. 213 (marzo 2008) p. 7-18

Una cincuentona llamada Pippi. En: CLIJ, núm. 78 
(diciembre 1995), p. 15-18
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URDIALES, Alberto. La imagen de la mujer en la ilustración 
infantil. En: CLIJ, núm. 89 (diciembre 1996), p. 7-13
 
 
Enllaç:  mercellado.bolgspot.comm/2008/06/
aprenenta-de-llevadora-de-Karen.html

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

Mòdul 6.  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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

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 
els companys, amb capacitat de fer-los front. 
Nois que han après a reconèixer els sentiments i 
a expressar les emocions.

m
òd

ul
 7
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El llibre

EL NEN KOALA

BLANCH, Ignasi
Barcelona: Sd, 2007 (El dodo bobo)

RESSENYA

Sota un til·ler de fulles grosses un nen koala està preparant la seva festa 
d’aniversari. Vol convidar als seus amics en un dia tan especial. Demanarà 
a cada un d’ells que porti el seu pastís preferit. Serà una festa en la qual els 
valors de la cooperació, la participació, de la feina plaent, i de la diversitat, 
s’infereixen de manera subtil i es descobreixen a partir de lectures compartides.
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Lectura recomanada
A partir de 5 anys si la lectura l’acompanya un adult

    • Molt adequat per ser explicat a parvulari

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors
Corresponsabiblitat

Trencament d’estereotips de gènere

Trencament d’estereotips socials

Activitats
Festa d’aniversari!

Avui nenes i nens fen anys! Dividui-vos per grups. A 
cada grup: Les nenes hauran de pensar, fer i enviar les 
invitacions als altres grups. Els nens hauran d’inventar  
i editar un menú de bo de bo.

Que dadascun de vosaltres pensi en un pastís, un 
refresc, unes galetes, unes gominoles, ...el dibuixi en 
una cartolina i el retalli per fer un cartell.

Dibuixeu una corona com la del nen Koala en una 
cartolina, decoreu i retalleu. 

Penseu a fer un forat a cada banda de manera que s’hi 
pugui passar una cinta per lligar-la sota de la barbeta.

Cada grup haurà de votar (del 0 al 5) el treball dels 
altres grups tenint en compte; la creativitat de les 
invitacions; l’originalitat del menú; la vistositat del 
cartell; i la resistència de les corones damunt dels caps! 
Guanya el grup que aconsegueixi més punts!

Els clàssics
CISNEROS, Jesús. Ramón.  
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2007 

Indicadors: Homes; Emocions; Trencament d’estereotips; 
Valors.
JANOSCH. Oh! Que bonic és Panamà! 
Barcelona: Hipòtesi, 2010

Indicadors: Animals personificats; Amistat; Viatge 
iniciàtic; Treball domèstic.
PENNAC, Daniel. Quin un, en Kamo! 
Barcelona: Cruïlla, 1997 (El vaixell de vapor)

Indicadors: Nens; Trencament d’estereotips; Amistat; 
Pares i fills.

SAINT ÉXUPÈRY, Antoine de. El petit príncep. 
Barcelona: Salamandra, 2009 (Edició amb els dibuixos 
de l’autor i tridimensionals)  
Indicadors: Nens; Valors; Trencament d’estereotips.

TWAIN, Mark. Les aventures de Huckleberry Finn. Il·lustr. 
Meritxell Ribas. Barcelona: La Galera, 2010

Indicadors: Nois adolescents; Aventures; Viatge iniciàtic.

KIPLING, Rudyard. Kim de l’Índia. Il·lustr. Albert Asensio. 
Barcelona: Joventut, 2009 
Indicadors: Nois adolescents; Índia; Aventures; Orfes; 
Viatge iniciàtic; Lamaïsme.
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Més lectures
BRADMAN, Toni. Lucas. Il·lustr. Tony Ross. 
Barcelona: Océano, 2010 (Océano Travesía)

Indicadors: Nens; Escola; Mestres; Infants (Personalitat).

BROWN, Peter. El jardí curiós. Barcelona: Takatuka, 2010

Indicadors: Nens; Ecologia; Natura urbana; Respecte a 

la natura; Civisme. 

    • Molt adequat per ser explicat a parvulari

BURGESS, Melvin. Billy Elliot. Barcelona: Cruïlla, 2002

Indicadors: Nens; Trencament d’estereotips; Dansa; 
Pares i fills.

CALÍ, Davide. L’enemic. Il·lustr. Serge Bloch. 
Barcelona: Takatuka, 2009

Indicadors: Nois; Soldats; Guerra; Pau; Trencament 
d’estereotips.

CAMPARI, José. ¿Y yo qué puedo hacer? 
Il·lustr. Jesus Cisneros. Pontevedra: OQO, 2009

Indicadors: Homes; Trencament d’estereotips; Valors; 
Coresponsabilitat.

CHEN JIANG HONG. Mao y yo: El pequeño guardia rojo. 
Barcelona: Corimbo, 2008

Indicadors: Nens; Xina; Revolució cultural 1966-1969; 
Aspectes socials; Avis i néts.

CHO SUNKYUNG El jardí subterrani. Barcelona: Thule, 2007

Indicadors: Homes; Trencament d’estereotips; Ètica; 
Plantes.

CORMAND, Bernat. El dibuixant d’óssos. 
Barcelona: Sd edicions, 2008

Indicadors: Homes; Valors; Professions; Ecologia; 

Protecció dels animals; Canvis climàtics.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

ROLDÁN, Gustavo.  El señor G. Mataró: A buen paso, 2009

Indicadors: Homes; Ètica; Plantes; Música; Ocells. 

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

UGIDOS, Silvia. El Meu pare és mestressa de casa: i què? 
Il·lustr. Mikel Valverde. Barcelona: La Galera, 2000 (I què?)
Indicadors: Pares i fills; Treball domèstic; Rol sexual.

Estudis / Articles de revistes / Webs
AGUILAR RÓDENAS, Consol. Interculturalidad y denuncia 
del racismo: La saga Harry Potter.  
En: CLIJ, núm. 227 (junio 2009), p. 48-61

CANTIZANO MÁRQUEZ, Blasina. La herencia literaria de 
Harry Potter. En: CLIJ, núm. 171 (noviembre 2004), p. 7-13

ESCARPIT, Denise. Harry Potter à travers la presse. 
En: Nous voulons lire! núm. 147 (Nöel 2002), p. 33-52

GARATE, Arantza. Niños, niñas y libros: las diferencias de 
género en la LIJ. En: CLIJ, núm. 95 (junio 1997), p. 7-17

GERVAIS, Flore. Harry Potter: réception de l’oevre, réactions 
d’adolescents québéquois, reflexions d’une spécialiste.
En: Nous voulons lire! núm. 147 (Nöel 2002), p. 53-60

Enllaç: CISNEROS, Gabriel. Ramon. 
Connectar a www.youtube.com/watch?v=spZvqvg8u-c – 

Enllaç: Biblioburro. http://www.youtube.com/watch?v=tsHyN
9zj8_o&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tsHyN9zj8_o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tsHyN9zj8_o&feature=related
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Enllaç Bibliografia i Webgrafia de 
Coeducació Elles i ells, colze a colze. 

Mòdul 7.  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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

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

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.

m
òd

ul
 8
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El llibre

EL NOI DEL VESTIT

WALLIAMS, David
Il·lustració: Quentin Blake
Barcelona: Estrella Polar, 2010

RESSENYA

Dennis és un noi amb idees i somnis i una flaca pels vestits femenins i les 
revistes de moda. Afecció que comparteix amb Lisa, companya d’institut. Viu 
amb el germà gran i un pare més aviat brusc des que la mare els va deixar i 
dins la família ha de mantenir oculta, per raons òbvies, la seva dèria. De la 
mà de la seva amiga la passió del Dennis agafarà proporcions catastròfiques. 
Novel·la que destaca per l’originalitat i dinamisme de la trama (la confusió 
que s’organitza a la classe de francès quan es presenta vestit de noia substituint 
l’alumna d’intercanvi és proverbial); convenç per la sinceritat i emotivitat 
dels personatges (on destaca la relació d’afecte contingut entre pare i fill);  
i atrapa perquè estableix una complicitat amb els lectors trufada d’humor.
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Lectura recomanada
A partir de 11 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la realista

Indicadors
Adolescents 

ESO

Indumentària

Pares i fills

Pares separats

Identitat sexual 

Respecte a la persona

Trencament d’estereotips

Activitats
Farem un taller 

Us proposem fer un collage. Tingueu a mà revistes, 
teles, llanes,... Dibuixeu en una cartolina de bon tamany 

la silueta d’una persona i vestiu-la, de la manera que a 
vosaltres us agradaria habillar-vos, retallant i enganxant 
trossos de diferents textures. Poseu-li nom. Feu un pòster 
enganxant les vostres creacions talment com si fos una 
desfilada de moda.

Els clàssics
PAOLA, Tomi de. Oliver Button és un nena. 
Madrid: Miñón, 1979 

Indicadors: Infants; Identitat sexual.

    • Molt adequat per ser explicat a parvulari

RICHARDSON, Justin; PARNELL, Peter. Amb en Tango 
som tres. Il·lustr. Henry Cole. Barcelona: RBA/Serres, 2006

Indicadors: Animals; Identitat sexual; Pingüins; Famílies. 

    • Molt adequat per a ser explicat a parvulari.

Més lectures
BLACKER, Terence. De chico a chica. 
Madrid: SM, 2005 (El barco de vapor) 
Indicadors: Infants; Identitat sexual.

COLE, Babette. Mamá no me contó... 
Barcelona: Serres, 2004 
Indicadors: Sexualitat; Mares i fills; Humor.
CRUZ, Carlos de la. El secreto de las familias: una historia 
de dos niños con dos mamás y de muchos dragones. Il·lustr. 
Antonio Acebal. Oviedo: Colectivu Milenta Muyeres, 2005

Indicadors: Mares i fills; Identitat sexual.
ESTRECHA PASTOR, Raquel. Isla mágica. 
Il·lustr. Ángel Domínguez. Bilbao: A fortiori, 2005

Indicadors: Família; Infants; Adopcions; Identitat sexual.
GIL VILA, Maria Àngels. Anoche hablé con la luna. 
Il·lustr. Mabel Pièrola. Barcelona: Bellaterra, 2005

Indicadors: Família; Identitat sexual; Intolerància; Amor.
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GUERRERO, Luisa. La princesa Ana. 
Barcelona: Ellas, 2005 
Indicadors: Prínceps i princeses; Identitat sexual; Amor. 
HERRERA, Carmen. Piratas y quesitos. 
Il·lustr. Lluís Filella. Bilbao: Editorial a fortiori, 2005 
Indicadors: Famílies homoparentals.

HAAN, Linda de. Rei i rei. Barcelona: Serres, 2004

Indicadors: Nois; Prínceps i princeses; Identitat sexual.

    • Molt adequat per ser explicat a parvulari

JUANOLO. Ens agradem! 
Vilanova i la Geltrú: Scena, 2004

Indicadors: Respecte a la persona.
LORENZO, Manuel R. Ana y los patos. 

Il·lustr. Bernardo Erlich. Bilbao: A fortiori, 2005

Indicadors: Família; Infants; Adopcions; Identitat sexual.
NEWMAN, Lesléa. Paula tiene dos mamás. 

Il·lustr. Mabel Piérola. Barcelona: Bellaterra, 2003

Indicadors: Famíla; Infants; Tolerància; Identitat sexual.

SCHIMEL, Lawrence. Vecinos y amigos. Il·lustr. Sara Rojo

Madrid; La Librería, 2005 (Madrid de fábula)

Indicadors: Famílies; Identitat sexual.

Estudis / Articles de revistes / Webs
ATKINSON, Elizabeth ; De PALMA, Renée. Using Children’s 

literature to challenge homophobia in primary schools. 

En: Books for keeps, 169 (march 2008), p. 6-7

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
MAGRS, Paul. The wonderful thing. En: Books for keeps, 138 
(january 2003), p. 10-11

SALMERÓN VÍLCHEZ, Purificación. Los disfraces de la 
fantasía en la literatura infantil: la educación de género desde 
la perspectiva sociocultural. En: Primeras noticias. Revista 
de Literatura, núm. 214 (2005), p. 63-69

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

Mòdul 8. 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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

Beure’s l’enteniment! 
L’enamorament com a 
denominador comú!

Éssers amb simptomatologies diverses que 
necessiten diferents tractaments.

 
Amb protagonistes que constaten que l’amor 
és un motor molt potent, una font immensa 
d’energia: dóna forces per tirar endavant 
mil projectes diferents! Un estat de felicitat, 
d’emocions a flor de pell, que no voldríem que 
s’acabés mai.

m
òd

ul
 9
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El llibre

UN PETÓ DE MANDARINA

CANALS, Eulàlia
Il·lustració. Sara Ruano
Barcelona: Barcanova, 2006

RESSENYA

«El primer dia que la vaig veure li voleiaven els cabells. 
Era curiós perquè no feia gens de vent.
Jo no ho entenia». 
Quan la Vanina arriba per primer cop a l’escola en Tavi s’enamora d’ella 
bojament. En Tavi és una mica insegur i no sap del cert si la Vanina també 
voldrà ser amiga seva. Els companys de classe que s’adonen dels sentiments 
del Tavi se’n riuen. Això dóna pas a un conflicte que en Tavi sabrà resoldre 
amb força destresa. La Vanina ha de marxar de nou al seu pais però l’amistat 
entre ells perdurarà.



45

Lectura recomanada
A partir d’ 11 anys

Tipologia
Llibre

Gènere
Novel·la d’amor

Indicadors
Nenes i nens

Amor

Emocions

Altres cultures

Enyor per separació

Correspondència

Països en guerra

Activitats
Ens farem corresponsals d’emocions:

Inventeu-vos una amiga o un amic, que se’n va  
a viure a un altre país i com que l’enyoreu li escriviu

una carta a mà explicant-li com us sentiu.

Els clàssics
CELA, Jaume. Un amor ben arrelat. Il·lustr. Carme Peris. 
Barcelona: Casals, 1991 (Casals jove) 
Indicadors: Nene i nens; Enamorament

HÄRTLING, Peter. En Ben estima l’Anna. 
Barcelona: La Magrana, 2001 (Petit esparver) 
Indicadors: Nens i nenes; Enamorament; Família; 
Altres cultures.

Més lectures
DURAN, Teresa. A pas de pallasso. Il·lustr. Francesc Rovira. 
Barcelona: La Galera, 2000 (Sense mots) 
Indicadors: Enamorament; Circ.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

LEJONC, Régis. Mi vecina está enamorada. 

Madrid: Kókinos, 2003 
Indicadors: Enamorament; Nenes i nens.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

RODRIGUEZ, Béatrice. Ladrón de gallinas. Barcelona: 
Libros del Zorro Rojo, 2009 
Indicadors: Enamoramen; Trencament d’estereotips.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari
 
DAUTREMER, Rébecca. Enamorados. [s.l.]: Kókinos, 2003 
Indicadors: Nenes i nens; Enamorament.
DOYLE, Malachy. Quan una Florèlia es va trobar un Neli-neli. 
Il·lustr. Joel Stewart. Barcelona: Blume, 2007 
Indicadors: Enamorament; Trencament d’estereotips.

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari
 
KULOT, Daniela. Cocodrilo se enamora. 

Vigo: Faktoría K de Libros, 2007 
Indicadors: Enamorament; Trencament d’estereotips.

  • Molt adequat per ser explicat a parvulari
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SCNURRE, Wolfdietrich. La princesa viene a las cuatro. 
Il·lustr. Rotrant Susanne Berner.Salamanca: Lóguez, 2005 
Indicadors: Enamorament; Trencament d’estereotips.
LACOMBE, Benjamin. Els amants papallona. 

Barcelona : Baula, 2008 
Indicadors: Amor; Trencament d’estereotips.

Estudis / Articles de revistes / Webs
ZANNONER, Paola. Dell’infanzia dell’amore: a proposito di 
«Piccolo amore» de Peter Härtling. 
En: LG argomenti. Anno XXX, núm. 4  
(ottobre-dicembre 1994), p. 35-38

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

Mòdul 9.  M’he penjat de tu

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 Parvulari 
i a l’Educació Primària

No és tants a tants.

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

 
Amb protagonistes que ensenyen a detectar 
conductes que posen en perill la nostra 
autoestima; a aprendre a no acceptar 
comportaments regits per la força; a tenir  
clar que la violència no és mai una solució  
als conflictes. 

m
òd

ul
 1

0
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El llibre

LA PROMESA DEL RENACUAJO

WILLIS, Jeanne.
Il·lustració: Tony Ross
Barcelona: Serres, 2007

RESSENYA

Una eruga i una cullereta es troben en una bassa i s’enamoren. L’eruga 
li demana a la cullereta que no canviï mai perquè li agrada tal com és. La 
cullereta li promet, però tots sabem que culleretes i erugues canvien els seus 
aspectes... I els seus sentiments, canviaran?
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Lectura recomanada
A partir de 8 anys

Tipologia
Àlbum il·lustrat

Gènere
Conte

Indicadors
Ètica

Violència emocional

Enamorament

Activitats
Ens documentem: Buscar en els llibres de la biblioteca si 
les culleretes i les erugues tenen el matiex aspecte de 
bebès que d’adults. 

Pensem i parlem: Trobeu el final de la història 
versemblant? En podríeu trobar un altre que també ho 
fos? Per què?

Els clàssics
GRIMM, W. i J. Hansel i Gretel. Il·lustr. Lorenzo Mattotti. 
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010 
Indicadors: Contes populars; Pares i fills; Infants 
maltractats; Bruixes.

PERRAULT, Charles. Barbablava. Adap. Teresa Duran. 
Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: La Galera, 1998 
Indicadors: Contes populars; Dones maltractades.

RENARD, Jules. Pelo de zanahoria. Il·lustr. Gabriela Rubio. 
València: Media Vaca, 1998 
Indicadors: Pares i fills; Infants maltractats.
NÖSTLINGER, Christine; basat en un relat de Frank Abu 
Sidibé. Madissú. Il·lustr. Arnal Ballester. Barcelona: 
Cadí, 1998 (Muntanya encantada) 
Indicadors; Mares i filles; Germanes i germans; Infants 
maltractats.

Més lectures
EUDAVE, Cecilia; MUÑIZ, Jacobo. Papá oso. 

Mataró: A buen paso, 2010 
Indicadors: Pares i fills; Infants maltractats.

MARTÍN, Daniel. El monstruo. 

Il·lustr. Ramón Trigo. Salamanca: Lóguez, 2008 
Indicadors: Família; Maltractaments.

OBIOLS, Anna. Cafè dolç, cafè amarg. Il·lustr. Subi. 
Barcelona: Proteus, 2010 
Indicadors: Infants abandonats; Infants de carrer 
(Músics); Emocions. 

   • Molt adequat per ser explicat a parvulari

La pau s’aprèn: contes africans per a la bona convivència: 
Gàmbia, Malí, Senegal. Il·lustr. Daouda Diakhate. 
[Barcelona]: AFRICAT, 2009 
Indicadors: Contes; Interculturalitat; Valors.
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Estudis / Articles de revistes / Webs
La caricia perdida: un grito contra el maltrato infantil. 
Madrid: Quindici,2002. VI edición Premio de Cuentos 
de la Rebotica 2002

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

Mòdul 10. No és colze a colze

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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Bibliografia general 
consultada sobre el tractament de gènere  

en la literatura infantil i juvenil



52

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 
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