
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

A escollir entre un d’aquests dos contes. 

ROSA CARAMEL 

Turín, Adela. Editoral Kalandra. 
 

 

Aquest conte és la història d’una gran família 
d’elefants i d’elefantes, ben diferenciats els uns dels 
altres. Realitzen activitats diferents, mengen coses 
diferents i fins i tot el color de la pell també és diferent. 
Els elefants són grisos, mengen herbes verdes, es 
dutxen al riu, es rebolquen al fang i fan la migdiada sota 
els arbres. 
En canvi, les elefantes són roses, viuen tancades en un 
jardí ballat i no poder fer res del que fan els seus 
companys. 
Un dia, però, neix la Guillermina, una elefanteta molt 
bonica i riallera que és de color gris. 
 
 
 

 

MARÍA 
OQO Ediciones. 

 

La Maria ha de córrer per fer les tasques ara que ja 

s'acosta l'hivern. 

Afanya't, Maria, afanya't, la tardor es va i el cru 

hivern aviat arribarà. Ni un moment quieta has 

d'estar, no veus que ens anem a congelar? Deu sota 

zero! Quin fred farà! La neu tot el cobrirà. Un 

homenàs, que només apareix al principi i a la fi, 

mana a la Maria, la seva dona, diverses i variades 

tasques per tal que l'hivern no els agafi 

desprevinguts. Aparentment, aquestes feines no 

afecten a la Maria, però el lector nota un no sé què 

intern, un pap que es va omplint sense fer-se 

evident i, a la vegada, sent un interès creixent per 

veure com la situació acabarà esclatant.  

 



  

CICLE INICIAL 

A escollir entre aquests tres contes. 

EN CEBA I EN PEBRE 
Reixach, Laura. Editoral Bellaterra. 

 
 
 
 
 

En Ceba i en Pebre són dos pingüins que, després d’anys 
de viure junts, tenien ganes de formar una família i tenir 
un petit pingüí.  
Cap d’ells dos, però, no podien pondre cap ou i això feia 
que estiguessin tristos.  
A vegades, però, es fa realitat allò que sembla 

impossible. 

 

 

 

 

 

 

SÓC UNA NENA! 
 Yasmeen Ismail, Editorial Corimbo. 

 

Aquest conte ens permet treballar el gènere i 

trencar d'aquesta manera els clixés socials que la 

societat, i fins i tot nosaltres 

mateixos, atorguem per qüestió de sexe. El conte 

ens presenta una protagonista, que pels seus 

gustos i la seva manera de ser no deixen de 

catalogar-la com un nen: fa soroll, corre, 

és barruera...i ella enfadada cada cop contesta 

que és una nena, deixant clar que una cosa no té 

res a veure amb l'altre. Hi ha un moment del 

conte on també es veu un nen jugant amb nines i 

se l'acusa en jugar amb material de nenes. Al final 

de la història ens trobem a la protagonista i un 

amic cridant ben fort el que són i com són. 

 

https://www.buscalibre.es/libros/autor/yasmeen-ismail


  

GASTÓ, UN BULDOG MOLT ELEGANT 
Editorial Andana. 

 

En Gastó, el protagonista d’aquesta història és un cadell 

de gos que viu feliçment amb els seus germans: Fi-fi, Fu-

fu, Oh-la-la i amb la seva orgullosa mare, la senyora 

Marilyn. Però ens adonarem que els germans de Gastó 

són uns adorables cadells de púdel, mentre que ell és un 

destraler buldog. Que no s’estengui el pànic, no hi ha 

cap problema. Ben al contrari! En Gastó i els seus 

germans són educats amorosament per la senyora 

Marilyn sense distincions de cap mena. D’acord, potser 

a Gastó li costa una mica més beure del bol d’aigua a 

glopets, i no sempre pot controlar que no li caigui la 

bava. És cert també que Gastó té més tendència a 

córrer que a fer passets petits amb elegància…però això 

no suposa cap inconvenient. Gastó és feliç, no perd mai 

el somriure, se sent a gust amb els seus germans i la 

senyora Marilyn s’estima tot els seus cadells per igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
CICLE MITJÀ  

A escollir entre un d’aquests tres contes.  

 
ARTUR I CLEMENTINA 

Turín, Adela. Editoral Kalandra. 
 
 
 

Un bonic dia de primavera, l’Artur i la Clementina, 
dues joves i formoses tortugues, es van conèixer a la 
vora d’un llac. Es van enamorar tant que van decidir 
casar-se aquella mateixa tarda...  
L’estimació i la il·lusió que en un principi caracteritzen 
la relació entre els dos enamorats ben aviat es 
transforma en monotonia.  
La Clementina pateix el menyspreu de l’Artur que la 
subestima i li ridiculitza les aspiracions; la qual cosa 
impedeix que ella se senti lliure i feliç.  
És llavors quan la Clementina pren una decisió... 

 
 
 
 

 
LA PETITAT MESSI 

Pia Lindenbaum. Editorial 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 és la parella de l’oncle. A la Messi 
no li agrada gens perquè fa cara d’avorrit i a més, ara, 
ha de compartir l’atenció del seu tiet amb ell. Viu 
angoixada aquesta nova presència fent-li bromes 
pesades; fins que descobreix que ella i en Lourenço 
tenen una afició en comú... 
 

 

 



  

 
LA MEITAT D’EN JAN 

Lienas, Gemma. La meitat d’en Jan. Barcelona: La Galera, 2008. 

 

 

 

“Els nens no ploren”. “On vas amb aquesta samarreta 

rosa?” Quan en Jan decideix deixar de fer coses de 

nena, per què es troba com si li faltés la meitat d’ell 

mateix? Sou dels que penseu que no hi ha jocs de nens 

o de nenes? Dels que penseu que el rosa no és 

exclusivament per les nenes i el blau pels nens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1523996~S10*cat


  

CICLE SUPERIOR 

A escollir entre un d’aquests tres contes. 

 
EL MEU PARE ÉS MESTRESSA DE CASA, I QUÈ? 

Sílvia Ugidos, Mikel Valverde. La Galera. 

 

 

 

  

 
La Lucila és una nena que des de l'escola li manen una 
redacció de la feina del seu pare i el seu pare és 
mestressa de casa. Els altres nens i nenes tenien pares 
que eren fusters, advocats, taxistes, enginyers, 
cambrers, periodistes...  Els companys de la classe se'n 
riuen de la Lucila. 
 

 

 

 

 

JÚLIA, LA NENA QUE TENIA OMBRA DE NEN. 

Bruel, Christian; Galland, Anne i Bozellec, Anne.  
Editorial 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 tant 
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 és anar al parc i fer un forat, 
allà dins no tindrà ombra. Mentre és a dins el forat 
coneix a un nena que plora d’amagat perquè li 
diuen que plorar és de nenes.  
Plegats comencen a parlar i a reflexionar sobre el 
què els passa, i descobreixen que tenen dret a ser 
com són. Quan la Júlia surt del forat, quina ombra 
tindrà? 

 



  

TERRIBLE 

Alain Serres Editorial: Libres del Zorro Rojo. 

 

   

Terrible és un llop feroç que espanta a tot el 

món. Vesteix de manera rigorosa amb un 

uniforme negre i té a tota la família aterrada. Per 

les nits, i per poder conciliar el son, obliga als 

seus fills a cantar-li una cançó. És llavors quan 

ells descobreixen que a sota d’aquelles botes 

negres, el seu pare amaga un estrany secret. 

Terrible intentarà fer el possible per mantenir la 

seva autoritat, però finalment no tindrà més 

opció que acceptar la seva realitat i, rendint-se a 

l’evidència, podrà trobar el seu propi interior. 

 

 


