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MATERIAL COEDUCACIÓ PRIMÀRIA 

LLIBRES IL·LUSTRATS 

 

IDENTITAT DE GÈNERE 

 

Olga, Ana y Sofía encuentran un baúl lleno de vestidos y deciden organizar un 
concurso de belleza en el cual es imprescindible llevar coletas. Las niñas se oponen a 
que Gabriel desfile con ellas pues argumentan que los chicos no son bellos y, 
además, no tienen coletas. Discuten y, al fin, las niñas le cambian la ropa -según 
ellas horrible- a Gabriel, y le hacen coletes. Todos se preparan para que un jurado de 
hormigas elija a la más bella o al más bello. Pero resulta que las hormigas 
descalifican a los concursantes porque para ellas la belleza reside en... ¡ser 
pequeñas, negras y con antenitas! Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Este 
cuento habla sobre el complejo tema de la belleza que los adultos deben debatir 
con los niños: la desesperada carrera de muchos en pos de la imagen perfecta, la 
discriminación que se hace hacia los "feos" y el bullying del que son víctimas los que 
no coinciden con los cánones de belleza (orejas de soplillo, bajitos, gorditos,gafitas), 
la cuestión de dónde reside la verdadera hermosura, afuera o adentro de uno. Y 
plantea una pregunta clave: ¿La vida, la dicha, el amor pasan por ser más o menos 
bello?  

 

Al món hi ha moltes nens i molts nens.  Milers de milions.  I no n hi ha dos que siguin iguals. 
Cadascuna, cadascun, és nena o nen a la seva manera. N’hi ha que porten els cabells llargs i 
n’hi ha que els porten curts. Hi ha qui porta arracades i hi ha qui no. Moltes nenes es 
disfressen de princesa i alguns nens també. I hi ha nenes que es disfressen de pirata, com 
molts nens. Cada nena és nena a la seva manera. Cada nen és nen a la seva manera. I que 
bonic que és que cadascuna, que cadascun, pugui ser com és! 

 

Una tierna historia repleta de color, alegría y aventuras, sobre la necesidad de 
aceptarse a uno mismo, de descubrir eso que nos hace especiales y que podemos 
aportar a los demás. Porque lo mejor de las huldras, de las sirenas y de las personas 
es que todos somos diferentes. 

 

El Martí i el Joan, un osset de peluix, passen molta estona junts. Els agrada 
anar amb bicicleta, plantar verdures al jardí, menjar sandvitxos enfilats en 
un arbre o quedar-se a casa quan plou. Un dia, però, l’os ja no vol jugar, 
perquè l’amoïna una cosa important: «Dins meu, sempre he sabut que soc 
una osseta i no un osset. M’agradaria dir-me Joana i no Joan.» El seu amic li 
fa costat.. 
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En Kevin és una princesa. Els altres ja se'n poden riure, que li és ben igual. En Kevin 
és una princesa, i no se'n parli més. 
Hoy es la fiesta de Carnaval en el colegio y Kevin quiere disfrazarse de princesa, con 
su vestido, sus tacones y su maquillaje. Uno se disfraza para que no lo econozcan, y 
si no, no sirve de nada. Y si las chicas pueden disfrazarse de caballero, ¿por qué no 
va a ir él de princesa? Hoy Kevin es una princesa. Y punto. Kevin nos demuestra que 
a veces los estereotipos están para romperlos. 

DIVERSITAT DE FAMÍLIES 

 

Biel a veces se pelea con su hermana Lisa. Mina no tiene hermanos, pero desde que 
se separaron los padres lo tiene todo por duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de 
padre al que quiere un montón. Carla y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia 
está triste desde que murió su mamá y no tiene ganas de tener una nueva mamá. 
Paula celebra dos fechas al año: la del cumpleaños y la de su llegada a la familia 
adoptiva. 
Una cosa tienen todos ellos en común: cada uno pertenece a una familia, y como 
esta solo hay una el mundo. 
Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones familiares. 

 

 

¡Todas las familias del mundo están en el libro Familiarium! No importa si son tan 
numerosas que podrían llenar un autobús entero, ni cuántos padres o madres 
tengan, si son divertidas o aburridas, si sus miembros viven todos juntos o 
repartidos por el mundo, si son altos o más bien bajitos... ¡Incluso hay familias que 
tienen una mascota tan querida como si fuera un hermano más! 

 

Les famílies contemporànies són… un embolic! Amb gran sentit de l’humor, aquest 
llibre ens explica que “cada família és un món” a través de la superfamília del Tomàs 
i des d’un punt de vista nou i actual. Trobem germanastres i germanes, cosins a 
l’altra banda del món o que encara no han sortit de l’ou, minitiets, un pare que va 
créixer amb dues mares, un iaio esquiador campió en totes les modalitats… En 
resum, una superfamília que creix a cada pàgina! És possible que en acabar la 
lectura seguim igual de confosos que al principi, però una cosa és ben segura: el 
nostre concepte de “família normal” haurà canviat. Descobreix-ho amb el Tomàs a 
través de les pestanyes que es despleguen, les finestres que s’obren i les pàgines 
que s’allarguen. 

 

La Berta està molt contenta perquè a l'escola hi ha una nena nova. Es diu Matilda i a 
totes dues els agrada el mateix!. Només hi ha una cosa que les diferencia: la Matilde 
té dos pares. Es mor de ganes de conèixer-los!, segur que a casa seva tot és molt 
diferent! 
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ROLS (GÈNERE) 

 

Vet aquí una vegada, en un lloc molt a la vora, hi vivia la princesa Elna, que es trobava sola.   -
Un dia -deia-, el meu príncep em vindrà a salvar. Però se m’acaba la paciència, ja es podria 
espavilar!   I quan finalment el príncep arriba, no és el que l’Elna s’imaginava...N’estàs tip de 
sentir el conte del príncep blau? T’agradaria conèixer una princesa amb més ganxo? 
Aleshores tens a les manes el llibre ideal! Oblidat de vestits amb llacets, casaments de somni i 
balls en palaus! L’Elna és tossuda i molt trapella,  només vol anar a la seva i fer amistats dallò 
més curioses. És la princesa rebel!   

 

Rosa caramel explica la història d'un grup d'elefants en que les femelles són roses. 
Un rosa preciós! I les famílies potencien que siguin així: les vesteixen de rosa perquè 
s'hi vagin acostumant i els hi fan menjar flors que fan que tinguin aquest color. A 
canvi, però, les elefantetes han d'estar tancades a un tros de prat i no poden menjar 
d'altres coses, tot veient com els seus germans, cosins i amics fan el que volen i 
mengen el que volen. La història, però canvia amb la Guillermina, una elefanteta 
que no es torna rosa i que, cansada, decideix trencar les normes. 

 

Al meu germà li va encantar el regal de la tieta. “Li diré Teresa”, va dir al veure la 
nina de drap. Quan va dir que volia dormir amb la Teresa, el meu pare va dir: “No és 
greu. Ja li passarà”... 
Un àlbum fantàstic per llegir i mirar, que ens desmunta prejudicis antics com el del 
gènere dels destinataris de les joguines. Tendresa i humor per compartir i parlar i 
per ser més lliures. 

 

A la Martina i al Guillem els encanta jugar als contes. Primer de tot trien un conte, el 
llegeixen i, després, busquen dins del bagul una disfressa... i comencen a fer veure 
que són els protagonistes de les històries. Però, de tant en tant, no es posen 
d'acord... Un dia que estaven enfadats perquè tots dos volien la mateixa peça de 
roba, l'àvia va pujar a les golfes amb un llibre entre les mans: La llegenda de Sant 
Jordi! -Jo seré el cavaller!-va dir el Guillem, mentre agafava una espasa de fusta-. I tu 
la princesa!-Per què he de ser jo la princesa? -va preguntar la Martina-. Vull ser el 
drac! Aconseguiran posar-se d'acord per jugar al conte? 

 

La Maria no vol ser una princesa, ella vol ser el drac! Una història esbojarrada sobre la 
importància de ser un mateix. 
A la Maria li encanta jugar a cavallers i princeses, però ella sempre vol ser el drac perquè és el 
personatge més divertit. Mobilitza a tota la família; tothom ha de participar en els seus 
jocs! Una història divertida i esbojarrada sobre la importància de ser un mateix.  
Qui es podria imaginar que una nena tan petita com la Maria pogués ser un drac terrible? La 
seva mare segur que no. Ni el seu pare. Ni l'àvia. Només l'avi en tenia alguna sospita... La 
Maria aconseguirà revolucionar tota la família amb els seus jocs de cavallers, dracs i 
princeses. Una història divertida i esbojarrada sobre la importància de ser un mateix. 

 

En Ramir és descendent dels millors boxejadors i boxejadores de tots els temps. El 
seu somni és poder penjar el seu retrat al Mur dels Campions i veure que la família 
se sent orgullosa d’ell. Però hi ha un petit problema: en Ramir no vol pegar a ningú. 
 
- Un àlbum il·lustrat per a nens i nenes per aprendre a NO utilitzar la violència. 
- Una història per treballar amb els més petits la resolució de conflictes. 
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"Princesa, jo? Que m'has vist be? Soc una bruixa!" 
La temible bruixa Petra dels Tornados es l'hereva legítima del difunt rei Tanoca V i ha 
d'ocupar el seu lloc com a princesa de Sotavent. Però ella es una bruixa! Tot i això, viure a 
palau es tan temptador que la Petra decideix intentar convertir-se en princesa. Hi pot haver 
res millor que passar-se el dia estirada en un gran llit, passejant pels jardins i fent el que li 
vingui de gust? Aviat la Petra descobrirà que ser princesa no es tan divertit com sembla... 
Aquest no es un conte normal i corrent sobre bruixes i princeses, es una historia sobre ser 
un mateix que invita a fugir dels estereotips, perquè les coses no sempre són el que 
semblen... perquè potser no totes volem ser princeses. 

 

La Laura té un dubte molt important després d’una llarga discussió en classe sobre la 
Ventafocs. El seu amic Marcel ha confessat que la famosa i delicada princesa es tirava molts 
pets. Afortunadament, son pare, a qui li agraden els llibres i les bones històries, posseeix un 
llibre secret de les princeses en el qual la Laura trobarà les respostes a tots els seus dubtes. 

 

En Gustau és un gripau lleig i bavós que es creu el més guapo de la bassa. Convençut 
que té un príncep a l’interior, va a la recerca d’una princesa qualsevol perquè li faci 
un petó i el converteixi en rei, sense importar-li res més. Però les princeses li 
donaran una lliçó: les noies són llestes, segures d’elles mateixes i tenen les coses 
més clares del que ell creu. 

 

El Sr. Garrí vivia amb els seus dos fills, en Marc i en Pol, en una casa molt bonica, 
amb un jardí molt bonic i amb un cotxe molt bonic, en un garatge molt bonic. Dins la 
casa, hi havia la seva dona. «Afanya’t amb l’esmorzar, estimada!» Cridava el Sr. Garrí 
cada matí abans de marxar cap a la seva feina, que era tan important. «Afanya’t 
amb l’esmorzar, mama!» Cridaven en Marc i en Pol abans de marxar cap a l’escola, 
que era tan important… Tot això passava un dia si l’altre també, fins que la senyora 
Garrí es va afartar de ser la minyona de tots ells i va decidir marxar de casa tot 
deixant una nota d’acomiadament ben demolidora: “Sou uns porcs”. Llavors, el 
senyor Garrí i els seus fills van haver de fer-se càrrec de totes les feines de la casa, 
que abans tenien ben resoltes: netejar, fer el menjar, planxar, fer els llits.. 
El llibre dels porcs” és un àlbum altament recomanable per iniciar els lectors en una 
educació basada en la igualtat, la col·laboració i el concepte de família. 

DIVERSITAT DE RELACIONS 

 

El Roy i el Silo són dos pingüins mascles que viuen al zoo de Nova York. 
Junts construeixen un niu per acollir un nou membre per a la família, però 
no tenen cap ou per covar. Un cuidador, en veure-ho, els en posa un que ha 
fecundat una altra parella (mascle i femella), i el Roy i el Silo fan torns per 
incubar-lo. D’aquest ou, en neix la Tango.  
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Àlbum il·lustrat entorn el concepte de l'amor. 
 
La Martina, la protagonista de la història, té un estimòmetre que medeix el grau 
d'amor de les persones i les sever relacions. A mesura que creix i les relacions es 
tornen més complexes l'estimòmetre deixa de funcionar. Finalment, la Martina 
entén que l'amor és una emoció més complexa o diferent del que ens expliquen les 
pel·lícules i alguns missatges de la societat. 

 

A una nena li agrada un nen, però el nen no es fixa en ella, no la mira. Què pot fer? 
Els seus amics li aconsellen de tot: que es tregui les cues, les ulleres, el somriure, les 
pigues, les ales, que no sigui tan xerraire. El nen per fi s'ha fixat en ella, però, amb 
tant treure's coses, fins i tot han marxat els ocells del seu cap. I la nena se n'adona 
que ja no és ella i decideix recuperar les seves cues, les ulleres, el seu somriure, les 
seves pigues, les seves ales, les seves paraules... 

 

Els dies feliços és un llibre àlbum que destaca molt especialment pel que 
narra i pel com ho narra. Es descriu el record d’un estiu i la relació d’amistat 
i d’amor que s’hi va gestar entre dos nens, en Jacob i el narrador. I ho 
aborda de forma directa, sense metàfores, sense màscares d’animals o 
d’objectes humanitzats, tot mostrant els dos protagonistes en primer pla, i 
alguns dels elements i situacions que descriuen aquells dies feliços sense 
valoracions ni interpretacions, i deixant que sigui el lector qui interpreti.  

BULLIYNG – ABÚS - MALTRACTAMENT 

 

La Tesa observa que el seu amic Víctor està trist i sol durant el pati. Ha presenciat 
com alguns companys de classe reien mentre li miraven de lluny i feien sobre ell 
alguns comentaris despectius… Què pot fer la Tesa respecte aquesta situació? Ha de 
donar importància al que està passant o, simplement, serà millor que ho deixi 
passar? Podrà la Tesa ajudar a en Víctor? 
El jardí de les abraçades és un relat senzill sobre com prevenir, detectar i actuar en 
situacions que estiguin fent patir a nens i nenes en el context de les seves relacions 
interpersonals, des d’una protagonista amable i compassiva, amb un llenguatge clar, 
senzill i divertit al mateix temps. A més, el conte conté elements que ajuden a 
entendre la difícil situació per la qual passa en Víctor i permet treure a la llum part 
de l’univers interior del petit/a lector/a  

 

«Sóc la Clara, i tinc quelcom molt especial: el meu cos! És meu i de ningú més. Si no 
m'agrada que em toquin, dic: "Deixa'm. No em toquis. No ho vull."» 
Dir que no i protegir-se de contactes desagradables no és fàcil. Els nens que se 
senten segurs de si mateixos tenen més facilitat per dir ben clar el que volen i el que 
no. Per això és important que tots els nens prenguin consciència dels seus 
sentiments i del seu cos. Només així podran establir límits. 
· Prevenció contra l'abús. 
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ADREÇA DEL CRP VO I (Vallès Oriental I –Granollers-) ON HI HA COMPARTIT MATERIAL 

SOBRE COEDUCACIÓ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iOn4Q3DOIhscFortR6cvSQoYcFhsPsWS?usp=sharing 

 

 

La història ens presenta a dues tortugues, l’Artur i la Clementina, que és casen i van 
a viure a la vora del llac. La Clementina inicia la nova etapa plena d’il·lusions i plans 
però aviat l’Artur s’encarregarà de treure-li del cap les seves idees, menyspreant els 
seus plans i anul·lant la seva personalitat fins que la Clementina diu prou. 
La història alliçona de forma positiva en el que hauria de ser el comportament d’una 
persona maltractada. Ens presenta una situació on finalment la dona es capaç de 
superar una relació perjudicial per a ella i pren el seu camí lluny del seu 
maltractador. 

ALTRES 

 

«“No hi ha al món cap verí més nociu que la sang menstrual”, va dir Philippus 
Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, àlies Paracels.» 
«Com és que em poso vermella quan em cau un tampó de la bossa? Per què li dic al 
professor de gimnàstica que no em trobo bé quan tinc dolors menstruals? En 
poques paraules: com és o per quina raó el tema de la menstruació és un tabú?» 
Inspirant-se en converses i observacions, l’autora reuneix diversos fets i reflexions 
en una mena de diari on parla sense embuts del tema de la menstruació. D’aquesta 
manera contribueix a aclarir diverses creences errònies i dona importància a les 
dones perquè en parlin obertament i desinhibidament. 
Un llibre que es troba a la frontera entre el llibre informatiu, el diari, la novel·la 
gràfica i el manual d’autoajuda. 

https://drive.google.com/drive/folders/1iOn4Q3DOIhscFortR6cvSQoYcFhsPsWS?usp=sharing

