
    
CONTES PER LA IGUALTAT 
 
 

 
 
La petita Messi i el seu estimat oncle. Pia Lindenbaum. Ed. Takatuka 
 
La petita Messi es queda a casa de l’àvia perquè els seus pares són de viatge. 
Li agrada quedar-se allà perquè sap que sempre hi passa el seu oncle preferit, 
en Tomàs. Quan està amb ell sempre fan coses especials, molt divertides i tota 
l’atenció és per ella. Aquest cop però quan van a casa seva hi troben algú més,  
en Lourenço que és la parella de l’oncle. A la Messi no li agrada gens perquè fa 
cara avorrit, i a més ara ha de compartir el seu tiet. Viu angoixada aquesta 
nova presència fent-li bromes pesades, fins que descobreix que és un gran 
futbolista, i ella és una  apassionada de la pilota (per això “petita Messi”). 
 

 
 
En Ceba i en Pebre. Laura Reixach. Ed. Bellaterra 
 
La història d’en Ceba i en Pebre és la història de dos pingüins que, després 
d’anys de viure junts, tenien ganes de formar una família. Però en Ceba i en 
Pebre no podien pondre cap ou. I això els entristia molt. Però a vegades es fa 
realitat allò que semblava impossible. 
 



    

 
 

EN FAMÍLIA sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona del pare i 
altres parents . Alexandra Maxeiner y Anke Kuhl . EditorialTakatuka 

A partir d’una família clàssica anem coneixent tot tipus de famílies, com es 
comporten, com s’organitzen, com es relacionen… Descobrirem que les 
famílies poden ser canviants, que hi ha components que desapareixen i que 
n’arriben de nous. Però tots tenim una cosa en comú: tothom forma part d’una 
família, i cada família és única i irrepetible. 
 

 

Paula tiene dos mamás de Lesléa Newman i Mabel Piérola. Ed. Bellaterra  

En aquest cas, la Paula és més petita i quan va a la ludoteca a jugar 
descobreix que hi ha models de famílies diferents: amb un pare i una mare, 
dues mares o dos pares 

 
 



    

 
 
 
Julia, la niña que tenia sombra de chico. Chistian Bruel. Ed. El jinete Azul 
 
La Júlia se sent constantment jutjada pels seus pares que li diuen que se 
sembla a un noi, però ella se sent bé sent una nena i fent el què fa. És tan forta 
aquesta pressió que un dia es lleva amb ombra de nen i ella fa de tot per fer-la 
desaparèixer. La solució que troba é sanar al parc i fer un forat, allà dins no 
tindrà ombra.  Mentre era dins el forat coneix un nen que plorava d’amagat, 
perquè li deien que plorar era de nenes. Plegats comencen a parlar i reflexionar 
sobre el què els passa, i descobreixen que tenen dret de ser com són. La Júlia 
quan torna a casa ja no té l’ombra de nen sinó la seva. 
 
 

 
  
La festa d’en Blai. I. Tofiño, S Martin i M. Pierola. Ediciones Bellaterra 
 
Des del moment que naixem (i fins i tot abans) som etiquetats segons allò que 
tenim entre les cames i aquesta etiqueta no es circumscriu només al nom que 
ens posen, ja que, de fet, la feminitat i la masculinitat s’imposen. 
D’una banda, intentem ser com la resta i de l’altra, el nostre entorn s’ocupa de 
fer-nos veure com hem d’actuar d’acord amb el gènere que tenim assignat. 
Però, què vol dir «fer-se home» o «fer-se dona»? 
Aquest conte comença quan en Blai està a punt de fer nou anys i acaba quan 
en compleix deu. Els protagonistes, en Blai, en Kevin i l’Andrea hauran de 
plantejar-se aquestes i altres qüestions durant l’any que transcorre entre les 
dues festes d’aniversari... 



    
 

 
 
Rei i Rei  de la Linda de Haan i Stern Nijland. Ed. Serres 
 
En un país llunyà la reina està cansada de governar i abdica  a favor del seu fill 
per a què sigui rei, però abans s’hauría de casar. La reina ho anuncia a tord i a 
dret i al rei li apareixen pretendentes per totes parts, però a totes els troba 
pegues. Finalment, una de les noies aspirants a princeses es presenta amb el 
seu germà i el princep i el noi, només veure’s s’enamoren i no poden passar 
l’un sense l’altre. Al cap d’un dies es casen i viuen feliços per sempre fent de 
Rei i de Rei. 
 

 
 
L’Aitor te dues mares. Maria José Mendieta i Mabel Pierola. Ed. Bellaterra. 
 
L’Aitor pateix assetjament escolar a l’escola  perquè la seva família no 
correspon al model clàssic de familia en la cultura tradicional. L’Aitor te dues 
mares, que s’estimem i l’estimen molt a ell, però alguns dels seus companys, 
influenciats pels estereotips i la intolerància dels seus pares i mares, passen de 
ser bons amics seus a deixar-lo de banda. 



    

 

Oliver Button és una nena. Tomie Depaola. Everest, 2007 

Ser diferent als altres pot portar problemes. A Oliver no li agraden els jocs de 
pilota que tan agraden als altres nens i per això li diuen “nena”. Ell s’estima més 
llegir, dibuixar, disfressar-se i sobretot ballar. Tot i les dificultats, segueix 
endavant i aconsegueix triomfar sense renunciar a ser com és. 
 

 
 
La princesa Li, Luis Amavisca. Ed. Egales y Nube Ocho 
 
La princesa Li vivia amb el seu pare, el rei Wan, en un palau. Tot estava en 
ordre fins que va arribar l’hora de casar la princesa amb un jove de palau, però 
ella confessa que està enamorada de Beatriz. 


