
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 màgina, dels fets intemporals... però cal que tinguem en compte que a 
través dels contes transmetem idees i creences; oferim models de conducta 
i de relació; creem referents en els quals identificar-se; modelem expectati-
ves i construïm una visió del món.

Des de l'Ajuntament de Sant Boi, en col·laboració amb les llibreries de la ciutat, 
us recomanem per aquest Sant Jordi un seguit d'obres actuals de literatura 
infantil i juvenil que entenem que tenen un contingut coeducatiu en el sentit 
que:

- Qüestionen els estereotips de gènere

- Ofereixen una visió crítica de les relacions entre els homes i les dones

- Afavoreixen la corresponsabilitat i la valoració de les tasques de cura

- Visibilitzen les aportacions i els lideratges de les dones

- Afavoreixen el respecte a la diversitat i el desenvolupament de l'autoestima

Els llibres que figuren en aquest díptic els podreu trobar a les següents 
llibreries de Sant Boi, i també a les seves respectives parades a la Diada de 
Sant Jordi (a la Rambla Rafael Casanova):
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La mare se'n va de viatge
Text i il·lustracions:
Mariana Ruiz Johson
Edició: Kalandraka Editora, 2016

La mare se’n va de viatge. Dins la 
maleta hi posa les mitges, els 
llibres i també el vestit de ratlles. 
No podem anar amb ella. El pare i 
jo ens quedarem a casa….

PRE-LECTURES: de 0 a 3 anys

PRIMERES LECTURES: de 3 a 6 anys

Sóc la conifanta
Text: Luis Amavisca
Il·lustracions: Mónica Carretero
Edició: Editorial Flamboyant, 2017

La mare de la Conifanta és una 
girafa, però ella no és una girafa… 
No s’assembla a les elefantes ni a 
les zebres…
Però, llavors, ¿quin animal és la 
Conifanta?
Vols acompanyar-la en el seu 
viatge per descobrir-ho?

Salvatge 
Text i il·lustracions: Emily Hughes
Edició: Libros del zorro rojo, 2015

Salvatge explica, amb frescor i 
desimboltura, la història d'una 
nena que viu feliç a la natura, on 
els óssos li han ensenyat a menjar, 
els ocells a parlar i les guineus a 
jugar. Ella és audaç, valenta i 
increïblement lliure. Però un dia 
un nou animal entra en escena, un 
animal estranyament semblant a 
ella...

Gloria Fuertes
Text: Mª Isabel Sánchez Vergara
Il·lustracions: Cinta Arribas
Edició: Editorial Alba, 2017

Gloria Fuertes va ser una de les 
grans poetes espanyoles del s. XX 
i una referent de la literatura 
infantil. Autodidacta, va defensar 
l'amor lliure, el pacifisme, 
l'ecologisme i el feminisme. 
Aquest és el novè títol d'una 
col·lecció de contes en la que 
nens i nenes descobriran qui eren 
i què van aconseguir les dones 
més grans de la història 
contemporània.

La història dels bonobos amb 
ulleres
Text: Adela Turín
Il·lustracions: Nella Bosnia
Edició: Kalandraka Editora, 2013

Ells menjaven, viatjaven i es 
modernitzaven mentre elles 
recol·lectaven i criaven a la prole. 
Però els bonobos no deixaven que 
les bonobes també poguessin 
aprendre i evolucionar. Un bon dia 
les bonobes es van cansar i van 
decidir actuar. 

Això no és una selva
Text: Susanna Isern
Il·lustracions: Rocío Bonilla
Edició: Editorial Flamboyant, 2017

Tot va començar el dia que la Paula 
va aprendre a dir que no. Dir que 
no era genial. La Paula podia fer 
lo que volgués... Però llavors va 
succeir..

En família!
Text: Alexandra Maxeiner
Il·lustracions: Anke Kuhl
Edició: Editorial Kalandraka, 2015

En Biel de vegades es baralla amb 
la Lisa, la seva germana. La Mia no 
té germans, però ho té tot repetit 
des que els seus pares es van 
separar. En Jonàs té un mig germà 
i un tres quarts de pare, que 
s’estima amb bogeria. La Carla i 
en Max tenen dues mares i dos 
pares. La Júlia està trista des que 
va morir la seva mare i no en vol 
tenir cap altra. Tots tenen una 
cosa en comú: cadascú forma part 
d’una família, i cada família és 
única i irrepetible.

LECTURA AUTÒNOMA: de 7 a 10 anys

GRANS LECTURES: d’11 a 13 anys

Contes de bona nit per a nenes 
rebels
Text: Elena Favilli
Il·lustracions: Francesca Cavallo
Edició: Estrella Polar, 2017

Hi havia una vegada una 
princesa... una princesa? No! Hi 
havia una vegada cent dones que 
van canviar el món. 
Aquest llibre narra les vides 
extraordinàries de cent dones 
valentes: científiques, astronautes, 
aixecadores de pesos, jutgesses, 
xefs... Cent exemples de 
determinació i audàcia per a les 
grans somniadores.

La història de l'Erika
Text: Ruth Vander Zee
Il·lustracions: Roberto Innocenti
Edició: Kalandraka, 2015

Han passat més de set dècades 
des de l'alliberament dels camps 
d'extermini nazis. L'Erika ens 
explica la seva història perquè la 
millor manera de que tot allò no 
es repeteixi és mantenint viva la 
memòria.

Explica-m'ho
Text: Katharina von der Gathen
Il·lustracions: Anke Kuhl
Edició: Takatuka, 2016

Una àvia pot tenir fills? Una dona 
es queda embarassada cada 
vegada que fa sexe? Quants 
espermatozoides produeixen els 
homes? Hi ha animals gais? Es pot 
fer sexe sota l’aigua? Per què es 
pot perdre un bebè? La 
imaginació i les ganes de saber no 
tenen límits. Aquestes són algunes 
de les preguntes que trobareu en 
aquest llibre tan voluminós com 
informatiu i divertit.

La increïble història de l'àvia 
gànster
Text: David Walliams
Il·lustracions: Tony Ross
Edició: Montena, 2016

Aquesta és la història d'en Ben i 
de la seva àvia, una dona amb un 
secret súper emocionant! Vols 
conèixer l'àvia d'en Ben? Segur 
que et semblarà la típica àvia de 
manual: té els cabells blancs, 
porta dentadura postissa, es 
guarda el mocador a la màniga de 
la brusa... Però hi ha una altra 
cosa... És una lladre de joies 
perseguida a tot el món!

Cors de gofra
Text: Maria Parr
Il·lustracions: Zuzanna Celej
Edició: Nórdica, 2017

En un petit poble de la costa 
noruega viuen la Lena i en Trille. 
Ella és intrèpida, divertida i 
aventurera. Ell, la ment serena de 
tots dos. Són amics de l’ànima 
encara que en Trille necessita que 
li diguin més vegades, com a tots 
ens passa en algunes ocasions. El 
que més els agrada és compartir 
les gofres calentetes que fa la 
tiaàvia i passar el dia junts gaudint 
d’aventures.


