


Contes de 0 a 6 anys 
 

 Antona, C. L’Anna fa cinc anys (I* Ant) 

 Ashbé, J. Fins al vespre! (I* Col) 

 Blegvard, E. Corre, Maria, afanya’t (I* Bod) 

Francota, P. Quin embolic de família! (I* Fra) 

 Gerarghty, P. Jamina (I* Ger) 

Haan, Linda de. Rei i rei (I* Haa) 

Herrera, C. Pirates i pirulins (I* Her) 

 Jeram, Anita. Inés al revés (I* Jer) 

Kulot, D. Leopoldo y Casilda (I* Kul) 

 Lipniacka, Ewa. A dormir o...! (I* Mac) 

Moore, J. Quan els meus pares van deixar de 
ser amics (I* Moo) 

 Newman, L. Paula tiene dos mamás (I* 
New) 

 Olten, M. Tots uns homes (I* Olt) 

 Ortega, J. Ens agradem! (I* Ort) 

 Portell, R. Vull una corona! (I* Por) 

Rius, Roser. La Clara té una gran família 
(I*Riul) 

Thierry, L. D’on surt aquesta nena (I* Len) 

 Turín, Adela. Rosa Caramel (I* Tur) 

 Turín, Adela. Artur i Clementina (I* Tur) 

Chen, Z. Guji- Guji( I* Che) 

 

 
Contes de 7 a 10 anys 

 

 Antolín, L. Carmen Martín Gaite : a la 
aventura subida en una pluma (I92(Mar) Ant)  

Arnal, T. Tres germanes lladres (I** Arn)  

Bridges, Y.S. El desig de la Ruby (I** Bri) 

 Campanari, J. ¿Y yo qué puedo hacer? (I* 
Cam)  

Chen, Z. En Rugits i l’Orelles (I* Che) 

Dumont, V. Els grans em fan por (I** Dum)  

Duran, T. Potpetit (I** Dur) 

Gómez Mata, M. Un món de mares (I** Gom) 

Innocenti, R. Rosa Blanca (I** Inn) 

 Lofthouse, L. Ziba vino en un barco (I* Lof)  

Mendieta, M.J. L’Aitor té dues mares (I** 
Men) 

 Moncó, B. La Mercè vol ser bombera (I** 
Mon)  

Moncó Rebollo, B. Els homes no peguen (I** 
Mon) 

Nesquens, D. La gallina Crestablava (I* Nes)  

Piérola, M. La qüestió dels meus pares 
(I** Pie) 

Pennypacker, S. La nena dels pardals. (I* Pen)  

 Turin, A. Cañones y Manzanas (I** Tur)  

Ugidos, S. El meu pare és mestressa de casa 
(I** Ugi) 

 Winter, J. Wangari i els arbres de la pau : 
una història real de l'Àfrica I* (Win)  

 
Contes d’11 a 13 anys 

 

Antolín, L. Virginia Woolf : la escritora de lo 
invisible (I92(Woo) Ant)  

Canal, E. Un petó de mandarina  (I*** Can)  

Lansky, B. Noies en acció (I*** Lan) 

Lienas, Gemma. La Glacera verinosa 

(I*** Lie) 

Lowry, L.. Anastasia está al mando 

(I*** Low) 

Monsó, Imma. L’escola estrambota 

(I*** Mon) 

Nöstlinger, C. Konrad o el niño que salió 

de una lata de conervas (I*** Nos) 

 Pitzorno, B. La casa de l’arbre (I*** Pit) 

 Riddell, C. Ottolina i la gata groga (I** 
Rid)  

 Tofiño, I. La festa d’en Blai (I*** Tof) 

 Walliams, D. El noi del vestit  (I*** Wal)  

Willis, J. La promesa del renacuajo. (I* Wil)  

 Yolen, J. Reinas de los mares : las mujeres 
piratas alrededor del mundo (I629.12 Yol)  

 

Els llibres marcats amb  només estan disponibles a la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 

Els llibres marcats amb  només estan disponibles a 
la Biblioteca M. Aurèlia Capmany 

Els llibres que no tenen cap marca estan disponibles a 
ambdues biblioteques.  

http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Che/cI!l*+!mChe!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI92%28Mar%29+Ant/cI92%28!mMar%29+!mAnt!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Arn/cI!l*!l*+!mArn!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Cam/cI!l*+!mCam!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Cam/cI!l*+!mCam!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Che/cI!l*+!mChe!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Dum/cI!l*!l*+!mDum!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Lof/cI!l*+!mLof!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Mon/cI!l*!l*+!mMon!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Mon/cI!l*!l*+!mMon!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Nes/cI!l*+!mNes!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Pen/cI!l*+!mPen!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Tur/cI!l*!l*+!mTur!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Win/cI!l*+!mWin!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI92%28Woo%29+Ant/cI92%28!mWoo%29+!mAnt!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI***+Can/cI!l*!l*!l*+!mCan!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Rid/cI!l*!l*+!mRid!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI**+Rid/cI!l*!l*+!mRid!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI***+Wal/cI!l*!l*!l*+!mWal!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI*+Wil/cI!l*+!mWil!c/-3,-1,,B/browse
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/cI629.12+Yol/cI629.12+!mYol!c/-3,-1,,B/browse


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformar els contes 
 

Fer un petit anàlisi dels contes que compartim amb els 
infants ens ajudarà a detectar si són sexistes o no. 
 
Podem analitzar la història a través dels personatges, les 
seves característiques, com les descriu,  a què es 
dediquen, quines tasques desenvolupen, què els passa, 
què diuen. Els atributs que s’assignen a cadascun també 
són un element a analitzar. Si indiquen poder, 
subordinació, una valoració positiva o negativa del 
personatge... 
 
També podem analitzar les imatges, els colors, el què 
representen, quins objectes s’associen a cada personatge, 
si reprodueixen algun estereotip... 
 
Tots aquests elements ens donaran pistes sobre els valors 
que el conte ensenya.  
 
Si ens topem amb contes que contenen alguns elements 
sexistes i/o violents, l’estratègia a seguir seria canviar 
alguns dels seus continguts. Per exemple convertint a la 
dolça princesa, en una princesa valenta, i el príncep, a més 
de ser lluitador, podria ser també culte i sensible.  
 
També ens podem animar a canviar les situacions i el 
desenllaç de les accions. Segurament, els nostres 
espectadors ens corregiran, però els podem convidar a 
jugar canviant els contes.  

 
El poder socialitzador dels contes 

 
El conte és un dels recursos didàctics més potents dels 
que disposem.  
La primera funció que té, és el delit, gaudir de les 
històries, dels personatges, de la màgia, dels fets 
intemporals... 
 
A través d’un conte: 

 Socialitzem, inculquem idees, creences i valors 
socials 

 Legitimem institucions o instàncies socials, 
funcions i rols 

 Oferim models d’actuació 

 Oferim models d’identificació des del punt de 
vista emocional 

 Ensenyem com solucionar conflictes 

 Oferim un món màgic 

 Oferim una font d’imaginació i creació 

 Etc. 
 
Sovint, els contes de fades o de tradició popular mostren 
un alt contingut sexista en els valors que transmeten. Per 
això, cal aprendre a detectar i a eliminar aquest caràcter 
sexista d’alguns contes i els elements violents que a 
vegades contenen.  
 
Per exemple: 

 Elles sempre esperen, cusen, netegen, ploren... 

 Ells sempre lluiten, salven, rescaten, viatgen... 

 El poder del personatge femení màgic radica en la 
màgia, atorgada per algú altre 

 El mag, en canvi, és poderós perquè és savi  

 La bruixa és gelosa i lletja mentre que la malícia 
del personatge masculí radica en el seu poder o 
en l’avarícia 

 Les nenes i dones es descriuen com a boniques, 
dolces, delicades, ingènues, volubles... 

 Els nens i homes són valents, astuts, agressius i 
aconsegueixen grans fites. 

 
Això no vol dir que tots els contes de nova creació 
mostrin un model social més igualitari. 

Contes infantils per Sant Jordi 
 

Vine a conèixer llibres infantils en clau coeducativa per 
treballar la igualtat entre dones i homes amb els 
infants 
 
Dia: 30 d’abril de 2013 
Horari: de 17,30 a 19h 
Lloc: Can Jordana, Ebre 27 
Inscripcions: a partir del 2 d’abril. Presencialment al 
CRDD, trucant al telèfon 93.635.12.00 ext. 156 i a 
través del mail crdones@santboi.cat 



 


