Per a la Canalla
de 3 a 6 anys

EL QUIM I LES BARBIES
El Nil, l’Òscar i els altres nens del cole
sempre volen que en Quim jugui a futbol
amb ells. És un crack! Però un dia, en Quim
porta una nina al cole. Quan els nens volen
que jugui amb la pilota, ell prefereix jugar
a dins. Allà estan les nenes, la Rita, la Mar
i l’Agnès, amb les seves nines. És un llibre
sobre a què “hauria
jugar” un
nen
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o una nena, i com totes i tots guanyem
si ens permetem obrir les nostres ments.

Recull de Lectures
Per un Sant Jordi
que ens ajudi
a educar
en igualtat!

DANIELA PIRATA

Els pirates del Caiman Negre no volen
noies al seu vaixell. Què passarà
quan arribi la Daniela?

VISCA LES UNGLES DE COLORS
A en Joan li agradava pintar-se
les ungles i quan se’n van riure d’ell
a l’escola, el seu pare va decidir
recolzar-lo i pintar-se-les ell també.
Aquesta és una història inspirada
en fets reals.
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HI HA RES MÉS AVORRIT QUE ÉSSER UNA
PRINCESA ROSA?
La Carlota estava farta del rosa i de ser
una princesa. La Carlota no volia fer petons
a gripaus per esbrinar si eren prínceps blaus.
La Carlota sempre es preguntava per què
no hi havia princeses que rescatessin
als prínceps de les urpes dels llops o que
cassessin dragons o muntessin en globus.
Aquesta història s’ha adaptat al teatre,
amb una obra de teatre dirigida
per Paco Mir.

ME LLAMO PECAS
Pecas, así l@ llaman. No sabemos su
nombre, ni su identidad sexual, y que
en ningún momento se hace explícita
en el álbum, pero sabemos qué es lo
que se plantea: Hay juegos de niña
y juegos de niños? ¿Hay ropa de niña
y ropa de niño? ¿Hay libros para niñas
y libros para niños? ¿Y Por qué? Pecas
se plantea esta cuestión y descubre que
aunque todo el mundo define las cosas
«de niñas» o «de niños» nadie sabe
el porqué de esta distinción.

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
El pare de Laura va agafar el llibre secret
de les princeses i li va contar a la filla una
cosa que no sabia ningú... Descobreix
aquest secret que la gent desconeix.

Per a la Canalla
de 3 a 6 anys

BONITAS
El álbum infantil con más girl power.
Cada chica es única, ingeniosa, adorable…
La belleza no está en el exterior, sino en
conseguir retos, mostrar amabilidad
y contagiar la risa. Este álbum animará
a las chicas a abrazar aquello que les gusta
y a desarrollar su inacabable potencial.
¡Las chicas bonitas son las que están
empoderadas y son listas y fuertes!

de 6 a 8 anys

1,2,3...CULOS
Es sábado, ¡por fin! Mila va a saltar a la
piscina más grande, ¡ella sola! ¿Se atreverá?
En el cambiador hay mucho por ver:
cuerpos desnudos que son iguales,
y a la vez, diferentes.

LES NENES SERAN EL QUE VULGUIN SER
La Violeta, la Ximena i la Martina per fi
s’han desempallegat de les pedres que
tenien a les butxaques! Però la colla del
NOHOACONSEGUIRASMAI està a l’aguait
i prepara un nou atac per evitar que les
nenes volin lliures i felices!
Potser amb l’ajuda del senyor SIVOLSPOTS
les nenes podran canviar la cançó del
NO per la cançó de l’I TANT... Aconseguiran
volar ben amunt? Podran ser el que
vulguin ser?
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CUA DE SIRENA
Una cosa o l’altra. Blanc o negre. Carn
o peix. Nen o nena, humà o sirena… Com
si només hi hagués dues opcions! No pot
ser que una decisió sigui també que no
vols prendre una decisió?

PESSIGOLLES
La sexualitat ens acompanya, des de ben
petites, per les diferents etapes de la nostra
vida. És una font d’aprenentatge i un camp
replet d’experiències molt valuoses per al
nostre coneixement. Tot i que a voltes ens
pot ser difícil parlar amb les criatures de la
seva sexualitat, els seus desitjos i les seves
fantasies, contribueix a un desenvolupament
saludable i integral. Com a persones adultes,
és important promoure una lliure recerca
i experimentació amb el cos i ampliar
l’imaginari entorn de la sexualitat.

YO SOY
Martín se ha fijado en una niña que tiene
la cabeza llena de pájaros. Él es uno de los
populares del cole. A su pandilla no le gusta
la niña rara que le gusta a él. Él va a la
última, sus peinados son como los de los
futbolistas, lleva deportivas de marca
y gafas de sol. Martín disimula cuando
pasa a su lado, pero le pica la nariz
y le tiemblan las rodillas.

Per a la Canalla
de 8 a 10 anys

CONTES DE BONA NIT PER A NENS I NENES
REBELS
Hi havia una vegada una princesa... una
princesa? No! Hi havia una vegada cent
dones que van canviar el món.
De Serena Williams a Malala Yousafzai,
de Coco Chanel a Frida Kahlo, d’Hipàtia
a Michelle Obama, aquest llibre narra
les vides extraordinàries de cent
dones valentes.

PIPPI CALZASLARGAS
La edición completa de las historias del
clásico referente juvenil: Pippi Calzaslargas.
Un personaje que ha enseñado durante
generaciones a las niñas a ser libres,
valientes y divertirse y crecer sin tabúes.
Unas historias totalmente atemporales
y con referencias igualitarias.

de 10 a 12 anys

LA HISTORIA DEL BONOBOS AMB ULLERES
Un conte divertit sobre els estereotips
de gènere. Els bonobos mascles mengen,
viatgen i es modernitzen mentre els bonobos
femelles recol·lecten i crien la prole.
Ells no les deixen evolucionar i aprendre.
Un bon dia elles es cansen d’aquesta
situació i decideixen canviar-la.
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LAS CHICAS SON GUERRERAS: 26 REBELDES
QUE CAMBIARON EL MUNDO
Hem recopilat les vides al·lucinants de 26
superguerreres, des de Mary Shelley fins Lady
Gaga, passant por Ada Byron, Marie Curie,
Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa
Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall, Malala i moltes més.
NO M’AGRADA EL FUTBOL, I QUÈ?
Què passa quan a un nen no li agrada jugar
al futbol? Al protagonista d’aquesta història
el futbol no li agrada, però és un apassionat
dels animals. Un llibre fantàstic per aprendre
a respectar els gustos de cadascú trencar
amb els estereotips de la masculinitat.

MAGDALENES AMB PROBLEMES
En Pau és un noi normal i corrent però
està patint assetjament escolar (bullying),
i no sap com afrontar-ho. Com et pots
desfer d’uns nois que t’estan fent la vida
impossible? Potser la clau es troba
amagada en una recepta de magdalenes
... Narrat en primera persona, el protagonista ens va explicant tots els seus sentiments
i preocupacions, fins a trobar una solució.
LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON
Damiselas que se rescatan solas, mujeres
que salvan a sus maridos, reinas guerreras
y muchachas sabías que resuelven acertijos:
¿dónde estaban escondidas?
Esta recopilación de cuentos populares de
todo el mundo nos descubre a las heroínas
que estábamos buscando.

Per a educadores/rs i famílies

Que hi ha molt per a aprendre!
EDUCAR A UN NIÑO EN EL FEMINISMO
Per entendre la seva premissa, la ponent va
explicar com es construeix el gènere i com les
criatures, des del seu naixement, interioritzen
pautes que defineixen les seves identitats. Un
dels exemples que va oferir va ser els rols que
es desenvolupen en el seu entorn més proper,
la família. Les actituds, comportaments i patrons,
com les tasques que desenvolupen homes o
dones a casa, són un referent per a les criatures.
“La família és el primer espai on els nens i les
nenes comencen a créixer i a desenvolupar-se.
En aquest entorn, els nens veuen com la majoria
de les dones de la seva família, mares, àvies i
tietes, es dediquen a les tasques de cura. De la
mateixa manera, també veuen com els homes,
pares, avis i tiets, es dediquen molt més a treballar
fora de casa. Això ja li dóna pistes als nens de com
han de comportar-se en el futur”.
INFANCIAS LIBRES
Desde estas páginas proponemos múltiples tipos
de talleres para realizar en diferentes grupos.
El taller es un espacio para hablar, recuperar,
recrear; para hacer visibles elementos de la vida
cotidiana, relaciones, saberes; para generar deconstrucciones y nuevas construcciones también.
A partir de nuestro intercambio con otras y otros,
entendimos que, además de elementos que
nos nutran.

NI UNA MENOS DESDE LOS PRIMEROS AÑOS
Se trata de una recopilación de ensayos con
perspectiva de género que reflexionan sobre
diferentes prácticas educativas y estereotipos
instalados en diferentes áreas de la sociedad
con el fin de dar un giro y trazar en conjunto
diferentes propuestas para crear vínculos más
igualitarios entre hombres y mujeres.

Llegenda de Sant Jordi: altres perspectives
Perquè una llegenda més respectuosa ens ajuda a celebrar el dia del llibre
i de l’amor més d’acord amb el nostre temps.

SANT JORDI A LA COVA DEL DRAC
Tota la col·lecció de Contes desexplicats
són una meravella, però concretament
aquest que ens presenta una princesa
valenta, un sant Jordi superat per la por
i un drac vegetarià. Una història que si
val la pena explicar als més petits.

SANT JORDI EL DRAC PATAC!!!
És un quadern d’activitats, més adequat als
més grans, però que mostra als personatges
més diferents i menys violents.

GEORGINA I LA DRAGONA
Obriu bé els ulls i les orelles. Tanqueu la
boca, que no hi entrin mosques. I estigueu
preparats per descobrir exactament com
la terrible Dragona va terroritzar un poble
sencer. Com va estar a punt de menjar-se
un príncep bell i delicat per a saciar la seva
gana voraç. I com la Georgina, la més
valenta de totes les valentes, va solucionar
aquest embolic amb audàcia, ferocitat i...
humor. Molt d’humor.

Llegenda de Sant Jordi: altres perspectives
Perquè una llegenda més respectuosa ens ajuda a celebrar el dia del llibre i
de l’amor més d’acord amb el nostre temps.

LES TRES LLEGENDES DE SANT JORDI
Tothom coneix la llegenda de Sant Jordi,
però és veritat tot el que ens han
explicat? En aquest conte escoltarem
les tres versions de la llegenda de la mà
dels seus protagonistes. El cavaller,
la princesa o el drac? Qui diu la veritat?
Una nova proposta per replantejar, d’una
manera divertida i educativa, els missatges
que amaguen les nostres llegendes
populars. Després de l’èxit dels títols Qui diu
la veritat? Elcavaller o el drac? i Qui diu la
veritat? La versió de la princesa, guanyadors del premi La Llança d’Òmnium Cultural,
anem una mica més enllà i donem veu als
tres protagonistes, el cavaller, la princesa
i el drac, perquè ens expliquin tres llegendes
en un sol llibre.

