Biblioteca coeducativa
"Posa't les ulleres
per la igualtat"
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Biblioteca coeducativa
Els contes, els llibres il·lustrats i les històries són ferramentes potents per a treballar el pensament dels xiquets i
xiquetes i dels joves.
Una biblioteca dotada amb llibres:
Que no mostre una imatge de feminitat feble, submisa o hipersexualizada alhora que mostra noves masculinitats
que fugen dels estereotips nocius que la societat androcèntrica ens ha imposat.
Llibres que mostren imatges en igualtat. Que no creen un imaginari equivocat en el qual l'home exerceix una
posició de poder i la dona una posició de submissió…
Rols, els quals, són l'epicentre de la violència masclista. I amb això pretenem no sols empoderar a les dones, sinó
també als homes… I col·locar-los en unasituació horitzontal de convivència, coeducativa i igualitària.
I a més… divertits, àgils, sorprenents, emocionants…
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Biblioteca coeducativa
"RUBÍ, LA IMPRUDENTE".
Hiawyn Oram. Tony Ross
Colección La nube de Algodón
Rubí és tan bonica que els seus pares sempre
li estan dient que es casarà amb un príncep
que l'embolicarà en cotons i només la traurà
per a assistir a brillants banquets o donar
ordres als criats. Aquest futur no li agrada res
a Rubí, i menys encara que li ho repeteixin
tant, així que el seu amic Harvey li dóna una
idea: tornar-se imprudent, i ho fa tant que
acaba amb cicatrius i ossos trencats.

"CAÑONES Y MANZANAS".
Autora: Adela Turín
Editorial: Lumen
Delfina, és una princesita que viu tancada en
un castell, i mai ha vist una poma, tan sols ha
sentit a parlar de la guerra, però un dia tot
canviarà…

"UNA FELIZ CATÁSTROFE".
Autora: Adela Turín
Editorial: Lumen
"EL BELLO DURMIENTE".
Cuentos de la Media Lunita
A.R. Almodóvar
Editorial: Algaida

"HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS".
Autora: Adela Turín
Editorial: Lumen
Ells menjaven, viatjaven i es modernitzaven
mentre elles recol·lectaven menjar i criaven a
la prole. Però els bonobos no acceptaven que
les bonobas també poguessin aprendre i
evolucionar. El llegat de les autores i
il·lustradores pioneres en la creació d'àlbums
sobre igualtat i coeducació, encara vigent

Adela Torí i Nella Bòsnia van crear aquesta
rondalla en 1975 per a revisar el lloc que
ocupa la figura femenina en la familia i en la
societat. Gairebé 40 anys després, la seva
història continua vigent i resulta tan
necessària ara com llavors. Un relat sobre
coeducació i igualtat, amb altes dosis d'humor
i diversió,d'acord amb unes il·lustracions de
molt de colorit,amb personatges humanitzats
i ambientades en l'entorn domèstic, entre
objectes quotidians i estris de neteja.

"ROSA CARAMELO".
Autora: Adela Turín
Editorial: Lumen
Aïllada en un jardí, Margarita és l'única
elefanta del grup incapaç d'aconseguir que la
seva pell sigui de color rosa caramel. Quan els
seus progenitors desisteixen d'imposar-li
aquest aspecte, per fi descobrirà el significat
de la llibertat i obrirà el camí de la igualtat per
a les seves companyes.
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Violència de Gènere.
"ARTURO Y CLEMENTINA".
Autora: Adela Turín
Editorial: Lumen
En el conte de Clementina es dóna una de les
formes de violència més nociva entre les parelles,
aquella que a través de la desqualificació i
decaïment de l'altre va disminuint i liquidant
l'autoestima del qual és agredit. D'aquesta manera,
cada vegada que Arturo trobava ridícula a
Clementina amb les seves preguntes, somnis i
aspiracions, aquesta es trobava al seu torn ximple i
avorrida, cuidant-se de mostrar-se tal com realment
era enfront de l'altre i coartant l'expressió lliure de
la seva ser. Què pensaran els nens d'això? S'hauran
enfrontat a alguna situació similar amb els seus
amics?
"MI MAMÁ ES PRECIOSA".
Colección Montaña Encantada del proyecto "Leer es
vivir"
Escrito e ilustrado por Carmen García Iglesias
Editorial: Everest
Sempre costa acceptar la diversitat, i sobretot quan
es considera més un defecte que un signe
d'identitat, com li ocorre a la mamà de la nena
protagonista d'aquest llibre, que es caracteritza per
la seva obesitat. No obstant això, tal tret li confereix
unes característiques que, units a l'amor maternfilial, fan que la petita proclami als quatre vents,
sense pudor i a manera de lliçó per al proïsme, que
la seva mamà és la persona més meravellosa del
món. Un cant a l'amor i a l'acceptació, deliciosament
il·lustrat i escrit.

"AZUL Y ROSA".
Autor: Paco Capdevila
Editorial: Gaviota
Colección: Nene, Nena y Guau

Biblioteca coeducativa
"TODO CAMBIÓ CON JAKOB".
Kirsten Boie
Ed. Alfaguara, 1999
A casa de Nele decideixen fer un canvi important: la
mare treballarà en la seva antiga ocupació i el pare
s'ocuparà de la cura de la família i les feines de
casa. No obstant això, l'arribada d'un nou fill crea
problemes suplementaris.

"¡ESTAS DESPEDIDA!".
Rachel Flymn
Ed. SM, 2002
Edward, un exigent nen de deu anys, s'aixeca
un dia i s'adona que la seva mare no li ha
escalfat la llet del desdejuni, no li ha guardat
els mitjons com a ell li agrada… I decideix
acomiadar-la. Podrà seguir el nen amb la seva
bona vida? Un llibre que mostra amb humor i
ironia la importància dels vincles familiars.

"PAULA Y LA LEVEDAD DEL SER".
Zoran Drvenkar, Peter Schössow Ed.
Takatuka,2009
"LAS BARBARIDADES DE BÁRBARA".
Rosa Montero
Ed. Alfaguara, 1997
Bàrbara és una noia d'avui, activa i desperta, que viu
aventures boges. Aquest genial personatge trobarà
motius per a fer-nos riure i pensar.

"EL AUTOBU DE ROSA".
Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello
Ed. Barbara Fiore, 2011
Detroit. Henry Ford Museum. Un avi afroamericà porta
al seu nét a veure l'autobús en el qual, en 1955 Rosa
Parks, va canviar la història dels Estats Units. L'avi
coneix bé aquesta història, viatjava en aquest autobús
quan Rosa es va negar a cedir el seu seient a un home
blanc. L'avi compta al seu nét de quan a les escoles hi
havia aules separades per a nens/as blancs/as i per a
nens/as negres/as, que en els locals públics de els/as
blancs/as no podien entrar els/as negres/as, històries
d'homes encaputxats de blanc que pegaven, cremaven i
mataven a els/as negres/as. Però a l'avi el que més li fa
mal és haver estat allí amb ella i no ser part de la
història per no haver estat tan valenta com Rosa Parks.

Paula té vuit anys i mai havia estat tan grossa
com ara. Quan s'assabenta que el seu padrí
Hiram vindrà des d'Austràlia de visita, pensa a
amagar-se, avergonyida de si mateixa. I Hiram
fa una cosa increïble: llança a Paula a l'aire i
aquesta es queda surant com una ploma, i
tan a gust es troba allí que decideix no tornar
a baixar. Un llibre per a nens i nenes contra
els malaltissos models de bellesa i primesa
dominants.

"ROJO O POR QUÉ EL BULLYING NO ES
DIVERTIDO".
Autor/a: Jan de Kinder
Ed. Tramuntana, 2015
Tot va començar com una cosa sense
importància. Tomás es va enrojolar, i això era
divertit. Però quan tothom va començar a
riure's d'ell, ja no era tan divertit. Com es pot
parar el bullying? Una història molt especial
que ens parla dels nens que no són prou forts
per a afrontar el bullying.
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"CUANDO PAPÁ Y MAMÁ SE SEPARAN".
Emily Mennendez Aponte
Ed. San Pablo,
2010
La separació dels pares no és fàcil per a ningú, i
menys per als nens. Aquest llibret ajuda els petits
a superar aquest pas. Emily Menéndez-Aponte
(filla de pares separats) ofereix una guia plena de
tendresa i realisme perquè els nens comprenguin
que la separació dels seus pares no és culpa dels
fills i que ells sempre tindran qui els vulgui i els
cuidi. Ofereix consells per a sobreposar-se als
sentiments confusos i solucionar els problemes
que es puguin presentar, com a conflictes
deslleialtat o canvis de plans.

Biblioteca coeducativa
"CARATRISTA".
Autora: Susana Gisbert
Editorial: Vincle

"ÍBAMOS A SER REINAS".
Autora: Nuria Varela
Editorial: Ediciones B

A través dels ulls de dues nenes i els seus entorns
familiars, els lectors descobriran la realitat que
embolica als casos de violència de gènere. Escrita
per la fiscal Susana Gisbert, relata la història de
Lucía, una nena que arriba al seu nou institut en el
qual no sembla encaixar. Serà la seva companya
Carla qui s'adoni de la tristesa que li envaeix i qui
decideixi ajudar-la, encara que la resta dels
alumnes les rebutgin.

Maltractament psicològic, judicial, social, familiar… Aquesta obra proposa un
recorregut pels mites i errors que giren entorn de la violència contra les dones
en diferents vessants. Després de l'èxit de ‘Feminisme per a principiants’,
Nuria Varela intenta desentranyar per què es tortura a les dones i quins
mecanismes socials, educatius i legals actuen com a còmplices d'aquest
problema. També al·ludeix a la llibertat i al dret a una vida digna, ofereix xifres
actualitzades i presenta una petita guia de recursos a l'abast de totes aquelles
persones que puguin necessitar-los.

"SI DUELE, SEGURO QUE NO ES AMOR".
Autora: Aida Martorell
Editorial: Libros Cúpula
Aquest llibre és per a tots els que esteu descobrint
l'amor. Tant les noies com els nois busquem una
relació sana i feliç, però a vegades ens trobem en
situacions terribles sense saber com hem acabat
aquí». Així dóna principi el primer llibre de la
influencer de Tik Tok Aida Martorell, que té com a
objectiu conscienciar sobre el maltractament entre
parelles adolescents. Al llarg d'aquestes pàgines
aborda les relacions afectives des de la seva
pròpia experiència i planteja qüestions per a
reconèixer situacions de maltractament, dotant a
més d'eines per a treballar l'autoestima i construir
una relació sana.

"SI ES AMOR NO DUELE".
Autora: Pamela Valenciano
Editorial: Black
Basat en el monòleg “No sols fan mal els
cops”, de Pamela Palenciano, analitza amb
profunditat la idea de l'amor romàntic i com
ens afecten els rols de gènere.

"EL DIARIO AZUL DE CARLOTA".
Autora: Gemma Lienas
Editorial: Planeta
Situat entre la ficció i la no ficció, aborda diferents formes de violència cap a les
dones i ofereix recursos per a reaccionar adequadament en situacions de perill.
A partir d'un treball de classe, Carlota decideix començar un diari en el qual, a
través d'experiències pròpies, dades i diferents testimoniatges, denúncia i
evidència aquells casos que causen sofriment, coerció i altres formes de
privació de les llibertats de les dones.

"PERDIDA EN LA ESTACIÓN".
Autora: Laura Ruíz Urrán
Editorial: Malbec
Novel·la juvenil que també pot interessar als adults. Aquesta vegada la narració
es fa des del punt de vista d'una noia de 16 anys que viu tots els dies el
maltractament que sofreix la seva mare per part del seu pare, que la té
enganyada amb promeses de canvi. Sara, la protagonista, decideix fugir
d'aquest ambient de violència.

"ROSEANNA".
Autora: Sjwall Wahloo
Editorial: RBA
Una tarda de juliol el cos d'una jove és tret del preciós llac Vattern, a Suècia.
Llavors l'inspector Martin Beck vol descobrir què li va succeir a
Roseanna.Aquesta novel·la aborda la violència de gènere com a crim a
investigar.
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"2666".
Autora: Roberto Bolaño
Editorial: Anagrama
Quatre professors de literatura acaben anant a Santa Teresa on en els
abocadors de la ciutat no cessen d'aparèixer els cadàvers de dones,
moltes d'elles a penes adolescents. Aquesta novel·la aborda com es
"normalitza" la violència.

"LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A
LAS MUJERES".
Autora: Stieg Larsson
Editorial: Booket
Mikael Blomkvist accepta investigar la desaparició de Harriet Vanger fa
36 anys. De manera inesperada, tindrà com a col·laboradora a Lisbeth
Salander.Justament és aquesta última qui ha viscut en carn pròpia
abusos i humiliació; però no és de les dones que es queden de braços
plegats.

"LA SEGUNDA MUJER".
Autora: Luisa Castro
Editorial: Seix Barral
JJúlia és una noia de 20 anys d'origen humil i Gaspar un burgès de 57
anys que necessita tornar a sentir-se viu. Quan es coneixen
s'entusiasmen amb un amor a primera vista que anirà aombrant-se
per la diferència generacional i social.-La trama aborda el tema del
maltractament psicològic en parella.

"MIL SOLES ESPLÉNDIDOS".
Autor: Khaled HosseinI
Editorial: Salamandra
El destí de dues dones afganeses d'orígens molt dispars s'entrellacen
per obra de l'atzar i de les convulsions que ha sofert Afganistan en els
últims trenta anys. El llibre toca el sofriment de viure en una societat
violenta i masclista
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"EL DRAGÓN Y LA MARIPOSA".
Michael Ende
Ed. Alfaguara, 1999

"EL HOMBRECITO VESTIDO DE GRIS".
Fernando Alonso
Ed. Kalandraka – 2014

Plácido és un drac revoltós. Bàrbara és una
papallona dolça, bella i delicada. Un dia Plácido i
Bàrbara coneixen el significat dels seus noms i les
seves vides comencen a canviar.

Un homenet grisenc, un espantaocells ballarí, un bosc petri… fins a vuit relats
poètics en aquest clàssic amb el qual reflexionar sobre la llibertat i la justícia, la
felicitat i somnis, la igualtat i la tolerància. Hi havia una vegada un home que
sempre anava vestit de gris. Tenia un vestit gris, tenia un barret gris, tenia una
corbata i un bigotito grisos. L'homenet vestit de gris cap a cada dia les mateixes
coses…

"MI CUERPO ES MÍO".
Autor/a: VV.AA
Ed. Juventud 2015
Dir no i rebutjar contactes desagradables no és
fàcil. Als nens segurs de si mateixos els costa
menys dir el que volen i el que no volen. Per això
és important que tots els nens prenguin
consciència de les seves emocions i del seu cos.
Només així podran establir límits.
"ÉRASE DOS VECES CAPERUCITA".
Belén Gaudes, Pablo Macías i Nacho de Marcos
Ed. Cuatro Tuercas, 2013.
Una Caputxeta que, en aquesta ocasió, no
temerà a cap llop, no s'espantarà d'unes grans
dents i prendrà les seves pròpies decisions.

"CLOE QUIERE SER MAMÁ".
Rosa Maestro
Ed. Chocolate, 2012
Cloe vol ser mamà, però no hi ha papà. No obstant
això, el seu desig de ser mamà és tan gran, que la
fada Lluna i l'estrella Perseida no podran resistir-se
a ajudar a Cloe a complir el seu somni. Un conte
diferent per a famílies diferents.
"UN PAPÁ A MEDIDA".
David Calí i Anna Laura Cantone
Ed. Edelvives, 2005

"LA MITAD DE JUAN".
Gemma Lienas
Ed. La Galera, 2008
Els nens no ploren.” “On vas amb aquesta samarreta rosa?” Quan Juan decideix
deixar de fer coses de nena, per què és com si li faltés la meitat de si mateix? El
llibre inclou dues pàgines amb recomanacions per a mares, pares, educadores i
educadors.

"PRINCESAS, DRAGONES Y OTRAS ENSALADAS".
Marie Vandescal
Ed. Adriana Hidalgo, 2010
Aquesta és una història que, com el seu nom l'indica, inclou princeses, dracs,
prínceps… i una princesa que té el nom d'una amanida: Escarola. En aquesta
història, els personatges se surten dels seus rols per a transformar les típiques
històries de princeses en una veritable història d'humor i, per què no,
aprenentatge. En Valvasoria hi ha una tradició: en complir els quinze anys, les
princeses són raptades per algun drac que viu en la zona per a després ser
rescatada per un príncep, casar-se i menjar perdius. Però en la història
d'Escarola, les coses no funcionen de la mateixa manera

"ROSALINDE TIENE IDEAS EN LA CABEZA".
Christine Nöstlinger
Ed. Alfaguara, 1998
Rosalinde té un forat en els mitjons i una bena en el genoll… Les persones que
l'envolten es fixen en gairebé totes les coses de Rosalinde, menys en les seves
idees. Només el seu avi coneix les idees que té al cap.

Quan es té una mamà més llesta, més gran, més
maca, més forta i esportista que les altres
mamàs del col·legi, però no es té un papà, convé
posar un anunci per a buscar un papà adequat.

Recopilació de contes educatius
per a treballar la
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"LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS".
Autor/a: Ilan Brenman
Ed. Algar – 2011A la petita Laura li ha sorgit un dubte molt important
després d'una llarga discussió en classe sobre Ventafocs. El seu amic
Marcelo els ha confessat que la famosa i delicada princesa es tirava
molts pets. Afortunadament, el pare de Laura, al qual li agraden els
llibres i les bones històries, posseeix el llibre secret de les princeses on
Laura trobarà les respostes a totes les seves preguntes.

"UN DÍA DE CACA Y VACA".
Fina Casalderrey
Ed. Algar, 2006
Cruz té una fusteria i Andrea és violinista. Són la mare i el pare d'Álex,
que avui va per primera vegada d'excursió. Quines aventures viuran en
l'autobús? A quines persones coneixeran? Álex i els seus amics
demostraran que els homes i les dones poden fer les mateixes coses.

"HÉCTOR, EL HOMBRE EXTREMADAMENTE FUERTE".
Magali Le Huche
Ed. Adriana Hidalgo, 2009
En el circ extraordinari hi ha molts personatges extraordinaris, però
Héctor és la veritable estrella: ell és l'home més fort entre tots els
homes. La seva popularitat suscita gelosia entre els domadors de
lleons i tigres, que trauran a la llum el secret millor guardat –i la
veritable passió- d'Héctor: fer teixits. Héctor coneix tots els punts i en
el seu temps lliure és l'única cosa que fa. Quan els domadors
descobreixen el seu secret, l'humiliaran enfront de tota la troupe,
inclosa Leopoldina, la ballarina a qui Héctor estima en secret.

"BILLY Y EL VESTIDO ROSA".
Anne Fine
Alfaguara, 1989
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Un matí, la mare de Billy entra a la seva habitació, li posa un vestit rosa
i el mana al col·legi. Billy no surt de la seva sorpresa. Tot ha canviat des
que té aspecte de nena.

