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NI FADES NI PRÍNCEPS  

- MALETA VIATGERA DE COEDUCACIÓ 
 

Ni fades ni prínceps – Maleta viatgera per a la coeducació és un projecte 

de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà.  

És un recurs literari compost per 14 títols de contes diferents que obriran 

tot un món de lectura infantil a les famílies, entorn a cinc temàtiques de 

transformació social diferents:  

1- Trencant estereotips 

Trenquem estereotips quan ens replantegem i repensem allò 

que “sempre ens han dit que s’ha de fer així” i comencem a 

actuar amb coresponsabilitat i equitat entre homes i dones. 

En aquests contes trobem protagonistes que surten del “que 

se suposa que han de fer”, segons els canons de 

comportament marcats per la societat i, amb seguretat en si 

mateixos aconsegueixen ser feliços.  

 

2- Cap mena d’abús! 

No tot s’hi val, és important aprendre a dir que NO davant de 

comportaments que falten al respecte a les persones. 

Aquests contes compten amb protagonistes que ensenyen a 

veure conductes que posen en perill la nostra autoestima; a 

aprendre a no acceptar comportaments regits per la força i a 

tenir clar que la violència no és mai una solució als conflictes.  

 

3- Fóra etiquetes... Diferències! 

Els distintius evidencien les discriminacions que encara 

existeixen i no normalitzen situacions sinó que les potencien. 
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No utilitzar etiquetes ens obre el món de la llibertat i la 

creativitat.  

En aquests contes hi trobem herois i heroïnes que es deixen 

veure i s’estimen tal com són, sense posar traces a les seves 

relacions amb els altres. Amb ells aprendrem a viure l’amor, 

en la seva diversitat, cap a les altres persones. La normalitat 

no deixa de ser l’acceptació de les diferències amb respecte i 

naturalitat.  

 

4- Famílies de tota mena 

La diversitat familiar és entesa des d’un sentit ampli en el 

qual caben totes les formes i els conceptes de família d’avui 

dia.  

Aquests contes ens expliquen històries amb protagonistes 

que pertanyen a famílies de tot tipus, afavoreixen el 

desenvolupament de la intel·ligència emocional dels infants i 

obren el seu món a valors humans i comportaments d’amor i 

respecte a les diferències.  

 

5- Persones extraordinàries 

Tots necessitem models de qui prendre exemple, i què pot 

ser millor que prendre exemple de nens i nenes que tenen 

iniciativa, creativitat i que s’ajuden els uns als altres?  

En aquests contes trobem protagonistes que han après a fer 

front als problemes amb equitat i sentit de l’humor i que han 

après a reconèixer els sentiments i a expressar les emocions. 

Són històries extraordinàries amb persones extraordinàries! 

Els contes que omplen la maleta són pensats per a infants del cicle inicial 

d’Educació Primària, és a dir, nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i 

els 8 anys. Tots els contes són lectures indicades per ser llegides amb un 

adult, ja que provoquen la reflexió i/o la transmissió de nous valors 

inclusius. 
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PER QUÈ HA NASCUT LA MALETA?                     

– JUSTIFICACIÓ 

Tradicionalment, els contes estan formats per històries màgiques, 

personatges, fets intemporals que t’obren la imaginació i et porten a 

gaudir de realitats oníriques. Els contes ens ajuden a fer créixer la nostra 

creativitat i també apropar-nos a la lectura. 

De manera menys evident, però igualment significativa, els contes són 

una de les primeres fonts de socialització de l’infant ja que estan 

impregnats de valors socials i culturals tant en el contingut com en les 

imatges que reprodueixen.   

Alguns aspectes a tenir en compte són: 

Els personatges que apareixen en els contes (humans, animals 

humanitzats, objectes antropomorfs o éssers mítics) són una eina molt 

significativa per als processos d’identificació com a persona i de 

construcció de la personalitat dels infants.  

- Contes amb valors tradicionals: Hi trobem famílies biparentals 

amb un fill únic. El pare apareix absent de l’habitatge per feina, 

poc col·laborador en les tasques domèstiques i físicament és alt, 

fort i porta amb ulleres (símbol de la intel·ligència). 

Paral·lelament, la mare apareix a dins de casa, dedicada a les 

tasques domèstiques i a la cura de l’infant, les seves relacions 

socials es limiten a la família o a les veïnes i apareix vestida 

modestament i molts cops amb davantal.  

- Contes amb valors coeducatius: Hi trobem tot tipus de famílies 

(monoparentals, nombroses, homoparentals, etc.), amb figures 

paternes masculines implicades tant en la cura de l’infant com 

en les tasques domèstiques i amb un físic molt divers; així com 

figures maternes autònomes i amb capacitat de decisió, en 
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espais diversos i amb una xarxa de relacions socials àmplia: 

amics/gues, companyes de feina, etc.  

Les imatges dels contes, que s’observen durant molt de temps per part 

de l’infant, tant a l’etapa de prelectiva com en la lectiva, són 

interioritzades per l’infant i construeixen patrons d’interpretació de la 

realitat que l’envolta. Aquests patrons són els que reprodueix l’infant més 

enllà del conte, en la seva vida.  A més, en la majoria de contes, les 

imatges no donen informació addicional al text, sinó que acompanyen i 

reforcen visualment els continguts del conte. Per tant, el conte és un 

recurs que duplica el poder de construcció de patrons socials en l’infant. 

- Contes amb valors tradicionals: Els nens acostumen a dibuixar-

se trapelles, creatius, valents, independents i segurs. Pel 

contrari, les nenes apareixen responsables i tranquil·les, 

passives, insegures, amb els aspectes afectius molt marcats i 

transmeten tendresa i amor.  

- Contes amb valors coeducatius: Tant nens com nenes apareixen 

dibuixats, indistintivament, fent trapelleries, experimentant, 

descobrint i estimant.  

L’entorn i l’època on passa l’acció del conte també porta implícitament 

uns valors que reforcen la visió de la realitat del conte. Sovint el contingut 

de l’acció es veu condicionat, per mantenir la coherència històrica, per 

l’època i el lloc on s’ubica la història.  

- Contes amb valors tradicionals: Gran part transcorren a l’edat 

mitjana, amb reis tirànics i belles princeses presoneres que 

s’ofereixen de premi a l’heroi del conte (un exemple, el tenim 

molt a prop de casa, amb la llegenda de Sant Jordi).  

- Contes amb valors coeducatius: Transcorren en l’època actual o 

en èpoques intemporals que no aportin valors implícits i arcaics. 

Alguns també transcorren a l’edat mitjana, però el fil argumental 

no és fidel a la coherència històrica de l’època.  
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Amb tot això, podem concloure que els contes que transmeten valors 

tradicionals, també fan una distinció bàsica depenent del sexe que 

atribueixen als personatges. A través dels diferents models i referents, 

caricaturitzats i estereotipats en la majoria dels casos, ens trobem que els 

valors que ens semblen positius per a les nenes no són els mateixos que 

ens semblen positius per als nens. D’aquesta manera es du a terme una 

transmissió de valors diferenciada que porta a l’existència de funcions i 

rols sexuals diferents per a homes i per a dones. Es potencien capacitats i 

habilitats diferents i, en molts caos, oposades en funció del sexe.  

 

Per tant, el conte, en si mateix, constitueix un material pedagògic 

important en l’aprenentatge i en la socialització dels nens i les nenes i en 

la construcció social del gènere. 
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QUÈ PRETÉN ACONSEGUIR LA MALETA?                     

– OBJECTIUS 

La finalitat del projecte Ni fades ni prínceps – Maleta viatgera per a la 

coeducació és esdevenir un recurs de coeducació realment pròxim als 

infants i a les seves famílies, a dins de casa; que ajudi a reflexionar en 

família i a transmetre valors d’igualtat social entre homes i dones.  

Objectius generals i específics 

1- Estimular l’h{bit i el gust per a la lectura des de les edats 

primerenques 

a. Facilitar lectures adaptades als infants de primer cicle.  

b. Responsabilitzar els infants de l’ús compartit d’aquestes 

lectures. 

 

2- Transmetre valors de coeducació 

a. Desaprendre els estereotips i aprendre noves maneres de ser.  

b. Aprendre a dir “no” a les situacions de violència.  

c. Aprendre que la llibertat de ser autèntic recau en les 

diferències i no en les etiquetes.  

d. Conèixer i estimar tots els tipus de família que existeixen.  

e. Emmirallar-se en models positius i creatius d’altres infants.  

 

3- Generar esperit crític i coresponsabilitat familiar en la transmissió 

de valors. 

a. Sensibilitzar sobre el poder socialitzador dels contes i les 

imatges.  

b. Facilitar eines a la família per a la tria de contes amb valors 

coeducatius.  

c. Reflexionar de manera crítica davant de les lectures de 

contes tradicionals.  
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QUÈ HI TROBEM A LA MALETA?                           

– CONTINGUTS 
1) TRENCANT ESTEREOTIPS 

 
1. SERVANT, Stéphane. Rinxols d’Ós. Joventut 
2. FALCONER, Ian. Olívia i les princeses. Andana  
3.  TURÍN, Adela. Una catàstrofe afortunada. Kalandraka 
4.  GRAVETT, Emily. ¡Un Huevo con sorpresa! Macmillan   

 

2) CAP MENA D’ABÚS! 
 

1.  BOUGAEVA, Sonja. Per què la senyora M. Es va tornar tan malcarada... 
Takatuka. 

2.  SOBRINO, Javier. El fil de l’Ariadna. Thule 
3.  BOUGAEVA, Sonja. Malena ballena. Libros del Zorro Rojo 

 

3) FORA ETIQUETES…DIFERÈNCIES ! 
 

1. GIL VILA, Maria Àngels. M’ho va dir la lluna. Bellaterra 
2. 1.- DIPUCCHIO, Kelly. Gastó. Andana 
3. LINDENBAUM, Pia. La petita Messi i el seu estimat oncle. Takatuka 

 
4) FAMÍLIES DE TOTA MENA! 

 

1. Cerdà, Mar. Familiari. Comanegra 
2. MAXEINER, Alexandra. En família, sobre el fill de la nova xicota del germà de 

l’exdona del pare i altres parents. Takatuka 

 
5) NOIS I NOIES EXTRAORDINÀRIES! 

 

1. WINTER, Jeannette. La bibliotecària de Bàssora. Joventut. 
2. BROWN, Peter. El jardí curiós. Takatuka 
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RREENNCCAANNTT     

EESSTTEERREEOOTTIIPPSS::     

  

RRÍÍNNXXOOLLSS  DD’’ÓÓSS  

SSttéépphhaannee  SSeerrvvaanntt  ii  LLæættiittiiaa  LLee  

SSaauuxx  

EEddiittoorriiaall  JJoovveennttuutt  --                                                                    

CCooll··lleecccciióó    ÀÀllbbuummss  iill··lluussttrraattss  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001144  

 
 

SSiinnooppssii  

Aquesta nit és el gran 

carnestoltes del Bosc i tots 

preparen les seves disfresses: La mama ós acaba de cosir la seva disfressa 

de Ventafocs, el papa ós es veu fantàstic vestit de Llop ferotge. «I tu, 

Osset?» «Jo, em disfresso de Rínxols d'Ós!»  

Al papa ós no li agrada gens la idea que el seu fill vagi amb una faldilla i 

cuetes rosses i intenta persuadir-lo perquè canviï de disfressa, però l'osset 

es manté ferm…  

Un àlbum en clau d'humor contra les convencions socials i els gèneres 

establerts. 

 

TT   
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RREENNCCAANNTT                                                                                                                                                                                     

EESSTTEERREEOOTTIIPPSS::     

  

LL’’OOLLÍÍVVIIAA  II  LLEESS  

PPRRIINNCCEESSEESS  

  

IIaann  FFaallccoonneerr  

EEddiittoorriiaall  AAnnddaarraa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001144  

  

  

  

SSiinnooppssii  

Una nova aventura protagonitzada per la porqueta més imaginativa del 
món. L’Olivia s’embarca en una recerca de la identitat, amb objectius 
molt nobles, entre els quals no hi ha ser una princesa.  L’Olivia té una crisi 
d’identitat: hi ha massa princeses brillants al seu voltant, i ella ja en té 
prou! Vol fer alguna cosa especial i no entén per què totes somien amb el 
mateix: ser princesa! A ella no li agrada aquesta opció i creu que pot ser 
alguna cosa més.  Llavors, què podrà ser? 

Uneix-te a l’Olívia en una recerca divertidíssima de la individualitat i segur 
que mai trobaràs aquesta porqueta orgullosa vestida de rosa! 

TT  
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RREENNCCAANNTT       

EESSTTEERREEOOTTIIPPSS::     

  

UUNNAA  CCAATTÀÀSSTTRROOFFEE  

AAFFOORRTTUUNNAADDAA  

AAddeellaa  TTuurríínn  ii  NNeellllaa  BBoossnniiaa  

EEddiittoorriiaall    KKaallaannddrraakkaa                                                                                

CCooll··lleecccciióó::    LLlliibbrreess  ppeerr  SSoommnniiaarr  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001144  

 

  

  

  

SSiinnooppssii  
 
La catàstrofe ho posa tot potes 

enlaire: la família Ratoner es queda sense llar i canvien completament les 

seves vides. Però la senyora Ratoner hi trobarà la solució i passaran de 

tenir una vida ben monòtona a viure aventures i nous rols dins la família. 

 

 

TT  
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RREENNCCAANNTT   

EESSTTEERREEOOTTIIPPSS                                                         

  

  ¡¡UUNN  HHUUEEVVOO  CCOONN  

SSOORRPPRREESSAA!!  

EEmmiillyy  GGrraavveetttt  

EEddiittoorriiaall    MMaaccmmiillllaann  

HHeeyynneemmaannnn  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001122  

  

IIddiioommaa::  ccaasstteellllàà  

  

SSiinnooppssii  
 
Tots els ocells han post un ou, tots excepte l’{nec, que n’ha trobat un que 
li sembla el més preciós del món, opinió que els altres ocells no 
comparteixen. Quan els ous comencen a trencar-se, apareixen les cries 
del pit-roig, de la gallina, del mussol, del lloro i del flamenc; però l’ou de 
l’{nec continua immutable. Els animals es cuiden dels patufets; 
mentrestant, l’{nec espera. Finalment, l’ou misteriós es trenca i apareix 
un cocodril que espanta tots els ocells, excepte l’{nec.   
 

 

 

TT  



Ni fades ni prínceps 13 

 

Consell Comarcal del Berguedà – Pla comarcal per a la igualtat 

 
 

 

 

  

AAPP  AABBÚÚSS   DDEE                                                                                                    

AAPP  MMEENNAA                                                   

 

PPEERR  QQUUÈÈ  LLAA  SSEENNYYOORRAA  MM..                                                                                                  

EESS  VVAA  TTOORRNNAARR  TTAANN  

MMAALLCCAARRAADDAA......  

Sonja Bougaeva 

Editorial  Takatuka 

Any publicació: 2015 

 

SSiinnooppssii  
 
La senyora M. és una dona gran, corpulenta i que té mal geni. Tothom li té 
por, especialment els infants, però també els grans. A la senyora M. li 
agrada anar a seure al parc per poder odiar els nens més còmodament. Un 
bon dia, però, observa com un nen molesta una nena fins a fer-la plorar. 
L’escena li desperta records d’infantesa i que ens permeten comprendre 
perquè es va convertir en una senyora tan rondinaire i malcarada. La 
senyora M. decideix donar un cop de mà a la nena i així comença una 
relació que la transformarà completament, fins a convertir-la en 
l’encantadora persona que és ara.  
 

 

 

 

CC  
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AAPP  AABBÚÚSS   DDEE                                                                                                    

AAPP  MMEENNAA                                                   

 

EELL  FFIILL  DDEE  LL’’AARRIIAADDNNAA  

EElleennaa  OOddrriioozzoollaa  ii  JJaavviieerr  SSoobbrriinnoo  

EEddiittoorriiaall    TThhuullee  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22000099  

  

  

SSiinnooppssii  
 
L’Ariadna segueix el fil de la seva 

imaginació pel laberint de la ciutat. Camina, juga, vola, balla... fins que 

torna a casa seva. La por al Minotaure no la deixa entrar, però una gran 

sorpresa l’espera a dins... 
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AAPP  AABBÚÚSS   DDEE                                                                                                    

AAPP  MMEENNAA                                                   

                                              

MMAALLEENNAA  BBAALLLLEENNAA  

DDaavviiddee  CCaallii  

EEddiittoorriiaall    LLiibbrrooss  ddeell  ZZoorrrroo  RRoojjoo  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001100  

  

IIddiioommaa::  ccaasstteellllàà  

  

SSiinnooppssii  
 
A la piscina, totes les nenes de la classe de la Malena, s’enriuen. I és que la 
Malena és molt grossa!  Cada vegada que es tira a l’aigua provoca una ona 
enorme i les nenes li diuen: “Malena balena!”.  
Un dia el monitor de natació li murmura a l’orella un truc per no sentir-se 
malament: per poder vèncer els complexos, només cal pensar el 
contrari... i funciona! 
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OORRAA   EETTIIQQUUEETTEESS......     

DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS!!   

  

MM’’HHOO  VVAA  DDIIRR  LLAA  LLLLUUNNAA  

MMaabbeell  PPiieerroollaa  ii  MMaarriiaa  AAnnggeellss  GGiill  VViillaa  

EEddiittoorriiaall    BBeellllaatteerrrraa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22000055  

  

SSiinnooppssii  
 
La por a la diferència ens impedeix el 
coneixement de l’altre i limita les nostres 
possibilitats de creixement personal. 
Com que els pares de la Paula no la deixen jugar amb la seva amiga 
Marina, la Paula perd l’oportunitat de conèixer una família diferent de la 
seva, i l’ocasió de créixer i d’obrir-se a la diferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF  
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OORRAA   EETTIIQQUUEETTEESS......     

DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS!!   

  

GGAASSTTÓÓ  

KKeellllyy  DDiippuucccchhiioo  

EEddiittoorriiaall    AAnnddaannaa  

  

  

  

SSiinnooppssii  

És molt evident que el Gastó es 
diferent de les seves germanes. Elles 
són delicades i ell és més barroer i creix molt més que elles. La mare els 
ensenya les bones maneres de comportar-se per arribar a ser uns bons 
caniches. Però tot i que el Gastó treballa de valent per aconseguir ser-ho i 
no bavejar i no comportar-se com un bàrbar no ho aconsegueix. 

Arriba la primavera i tots surten a fer una bona passejada pel parc, però 
allà es troben la senyora Buldog amb els seus cadells, dels quals també en 
destacar{ un, l’Atoinette! Les mares fan canvi de cadellet i en Gastó se’n 
va amb la família Buldog i l’Antoinette amb la família Caniche. Però a casa 
no va bé aquest canvi. Les mares respectives troben a faltar els seus 
cadells…  

El missatge del llibre és preciós: Hi descobrim l’amor que travessa les 
diferències entre els uns i els altres, i ens fa adonar que dins d’una mateixa 
família no cal que siguem iguals per estimar-nos. 

 

FF  
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OORRAA   EETTIIQQUUEETTEESS......     

DDIIFFEERRÈÈNNCCIIEESS!!   

    

LLAA  PPEETTIITTAA  MMEESSSSII  II                                                                  

EELL  SSEEUU  EESSTTIIMMAATT  OONNCCLLEE  

PPiiaa  LLiinnddeennbbaauumm  

EEddiittoorriiaall    TTaakkaattuukkaa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22000099  

  

SSiinnooppssii  

  
La petita Messi n’est{ molt, del seu 

oncle Tomàs. Van a berenar, a la 

piscina i es diverteixen plegats. Però un bon dia, el Lourenço apareix a la 

cuina de l’oncle.  

A la petita Messi no li fa cap gr{cia: per què no se’n va a casa seva? Però el 

Lourenço no pensa marxar així com així. La Petita Messi està gelosa... 

 

 

 

 

 

FF  
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AAMMÍÍLLIIEESS  DDEE  TTOOTTAA    

MMEENNAA!!   

FFAAMMIILLIIAARRII  
  

MMaarr  CCeerrddàà  ii  AAllbbeerrtt  

EEddiittoorriiaall    CCoommaanneeggrraa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001144  

  

  

SSiinnooppssii  
 
Totes les famílies del món són en aquest llibre! És igual si són tan 

nombroses que podrien omplir un autobús, ni quants pares o quantes 

mares tinguin, si són divertides o ensopides, si els seus membres viuen 

tots junts o bé repartits pel món, si són alts o més aviat baixets... Fins i tot 

n’hi ha que tenen una mascota tan estimada com si fos un germà més! 

Tot és possible quan parlem de famílies.  

Per això en aquestes pàgines se’n poden trobar moltes, més de 80.000, i 

algunes són més estranyes del que es pot imaginar. Un joc que serveix per 

entendre que cada família és única i especial. 

 

 

 

FF   
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AAMMÍÍLLIIEESS  DDEE  TTOOTTAA    

MMEENNAA!!   

EENN  FFAAMMÍÍLLIIAA  

AAlleexxaannddrraa  MMaaxxeeiinneerr  

EEddiittoorriiaall    TTaakkaattuukkaa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001111  

  

SSiinnooppssii  
 
El 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. La Paula celebra el dia del seu l’aniversari i el dia en què 

va arribar a casa dels pares adoptius. Tots tenen una cosa en comú: 

cadascú forma part d’una família, i cada família és única i irrepetible. Una 

divertida guia per entendre les diferents constel·lacions familiars. 

 

 

 

 

 

FF   
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OOIISS  II  NNOOIIEESS    

EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRIIEESS!!   

  

LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCÀÀRRIIAA    DDEE  

BBÀÀSSSSOORRAA  

JJeeaanneettttee  WWiinntteerr  

EEddiittoorriiaall    JJuuvveennttuudd  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22000077  

  

SSiinnooppssii::    

L’Alia Muhammad Baker és la 
bibliotec{ria de B{ssora, a l’Iraq.  

Durant catorze anys la biblioteca ha estat un lloc de trobada per a tots 
aquells que estimen els llibres. Fins que va començar la invasió de l’Iraq.  

En un país castigat per la guerra, on els civils, i especialment les dones, 
tenen poc poder, aquesta història real sobre la lluita d’una bibliotec{ria 
per salvar la valuosa col·lecció de llibres de la comunitat ens recorda que, 
arreu del món, l’amor per la literatura i el respecte pel coneixement no 
coneixen fronteres.  

 

 

 

NN  
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OOIISS  II  NNOOIIEESS    

EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRIIEESS!!   

  

EELL  JJAARRDDÍÍ  CCUURRIIÓÓSS  
  

PPeetteerr  BBrroowwnn  

EEddiittoorriiaall    TTaakkaattuukkaa  

AAnnyy  ppuubblliiccaacciióó::  22001100  

  

SSiinnooppssii::    
 
Un dia, un nen curiós anomenat Liam 

descobreix un jardí en dificultats mentre explora la seva  ciutat monòtona 

i grisa. Decideix ajudar a fer créixer les plantes, sense ni tan sols imaginar-

se el que està a punt de provocar: amb el pas del temps, el jardí pren vida 

pròpia, s'escampa per la ciutat i ho canvia tot al seu pas.  

 

  

NN  
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COM VIATJA LA MALETA?                                       

– METODOLOGIA 

Un dels valors que porta implícita la maleta viatgera, i que se suma amb 

els valors de la coeducació, és la responsabilitat dels infants per aprendre 

a compartir.  Per això, Ni fades ni prínceps és un projecte en format de 

maleta transportable per als infants i les seves famílies; que caldrà 

compartir amb tots els nens i les nenes de l’aula.  

Cada maleta està composta pel material següent: 

- Set contes diferents: un per a cada dia de la setmana 

- Guia de lectura dels contes per a la família: 

o Explicació del projecte 

o Proposta pedagògica per reflexionar sobre cada conte 

o Quadern d’anotacions per a compartir amb l’escola i les 

altres famílies l’experiència de la maleta 

La trajectòria del projecte tindrà una durada d’un curs acadèmic i s’iniciarà 

el curs 2015-2016. La maleta viatjarà de família en família cada setmana. 

L’infant s’endur{ la maleta a casa el dilluns i la retornar{ el dilluns 

següent.  

 Conjuntament amb la família, els infants llegiran un conte cada dia fins a 

completar la setmana. Durant la setmana o el cap de setmana, la família 

podr{ omplir el quadern d’anotacions amb totes les reflexions que hagin 

extret dels contes: fotografies de la lectura, comentaris dels infants, 

reflexions dels pares, opinió personal, etc.  

A més, la família també podrà compartir a les xarxes socials la seva 
experiència amb la maleta mitjançant l’etiqueta #nifadesniprínceps i 
vincular-hi el Consell Comarcal del Berguedà: @ccberguedà.  
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QUÈ N’OPINEU DELS CONTES?                             

– AVALUACIÓ 

L’opinió de les famílies referent als contes que heu llegit i compartit 

durant una setmana amb els vostres fills i filles és de gran valor, tant per 

als professionals que treballen dia a dia per la igualtat efectiva entre 

homes i dones com per a les altres famílies que llegiran i s’enriquiran amb 

les opinions d’uns i altres.  

Per aquest motiu, a la maleta hi ha un Quadern de notes perquè cada 

família hi pugui deixar constància de la seva experiència.  

Algunes de les idees que es poden comentar al quadern són: 

- Quin dels contes ha agradat més a tota la família i per què? 

- Quin dels contes us ha estat més difícil de fer una reflexió 

postlectura i per què? 

- Quin conte ha estat el més sorprenent i quin el més avorrit i per 

què? 

- Quin dels personatges és el que més recorden els infants? 

Quines qualitats positives tenia? Per què el recorden?  

- Podeu afegir dibuixos de l’infant referents als contes, fotografies 

del moment de la lectura, etc.  
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VOLEU SABER MÉS DE LA COEDUCACIÓ?   

– ALTRES RECURSOS DE COEDUCACIÓ 

Per a totes aquelles famílies que vulguin seguir llegint contes de 

coeducació, des del projecte Ni fades ni prínceps us volem oferir tres 

recursos per continuar gaudint de la lectura: 

En primer lloc, trobareu a la maleta una Guia pedagògica per a la tria de 

contes no sexistes. Us la podeu quedar i guardar per tenir-la en compte 

quan s’acostin dates en què el millor regal sigui un conte infantil. A la Guia 

pedagògica trobareu un recull de la informació d’aquest projecte i que 

serveix per totes les persones que els pugui interessar fer una tria 

conscient i crítica de les lectures que s’ofereixen als infants.  

En segon lloc, també a la maleta trobareu la Guia de lectures no sexistes 

per a infants de 0 a 13 anys, elaborada per la Biblioteca Ramon Vinyes 

Cluet. La Guia de lectures pot ser útil per saber de quins llibres es disposa a 

la xarxa pública que es poden sol·licitar en préstec per no haver-los de 

comprar. A qualsevol de les biblioteques públiques de Catalunya disposen 

d’aquests llibres, ja que si no els tenen els poden demanar a altres 

biblioteques. També us podeu quedar la Guia de lectures com a referència 

en continguts no sexistes i coeducatius.   

Finalment, el tercer recurs és la Maleta de Coeducació elaborada pel 

Consell Comarcal del Berguedà el curs 2014-15 i que és al Centre de 

Recursos Pedagògics del Berguedà. Aquesta maleta disposa de 42 contes 

no sexistes i coeducatius a disposició de les escoles de la comarca del 

Bergued{.  Per a més informació sobre l’ús d’aquesta maleta, podeu 

dirigir-vos al Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà.  
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ANNEXES 

11--  CCAARRTTAA  AA  LLAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  
 

Benvolgudes famílies. 

Des del Consell Comarcal del Berguedà us oferim un nou recurs educatiu dirigit a 

tota la família: Ni fades ni prínceps – Maleta viatgera per a la Coeducació.  

La maleta està composta per 7 títols pensats per a nens i nenes de 6 a 8 anys. Tots 

els contes són lectures indicades per ser llegides amb un adult, ja que provoquen 

la reflexió i/o la transmissió de nous valors inclusius. 

A continuació teniu la ressenya bibliogràfica dels contes que trobeu en aquesta 

maleta. L’orde de lectura és indiferent a l’ordre dels contes: un conte per cada dia 

de la setmana, de dilluns a diumenge. A més, a l’apartat “Conte a conte” hi 

trobareu les propostes pedagògiques d’aprofitament del contingut dels contes, 

amb idees per tota la família per reflexionar sobre el què ens expliquen els contes 

de la maleta. 

També trobareu a la maleta la Guia pedagògica per a la tria de contes no sexistes i 

la Guia de lectures no sexistes per a infants de 0 a 13 anys, com a obsequi per a 

cada família que participeu en el projecte.   

Valoració dels pares i mares: Recull de l’opinió de la família referent als contes: 

fotografies de la lectura, comentaris i/o dibuixos dels infants referents als contes, 

reflexions i/o opinions dels pares, anècdotes relacionades amb els personatges 

dels contes, etc.  A més, també podeu compartir a les xarxes socials la vostra 

experiència mitjançant l’etiqueta #nifadesniprínceps i vincular-hi el Consell 

Comarcal del Berguedà: @ccberguedà. 

Des de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Bergued{ esperem que la 

maleta viatgera per a la coeducació “Ni fades ni prínceps” us agradi i ajudi a créixer 

als vostres infants en un entorn més inclusiu i més igualitari, dibuixant un futur 

millor per a tothom. 

Atentament, 

Àrea d’Igualtat - Consell Comarcal del Berguedà. 

Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà 

 



 

 MALETA MODEL A: 

TEMÀTICA TÍTOL AUTOR EDITORIAL 

Trencant  
estereotips 

Rínxols d’Ós 
SERVANT, 
Stéphane 

Joventut 

Olívia i les 
princeses 

FALCONER, Ian Andana 

Cap mena d’abús! 

Per què la senyora 
M. es va tornar 

tant malcarada... 

BOUGAEVA, 
Sonja 

Takatuka 

El fil de l’Ariadna SOBRINO, Javier Thule 

Fora etiquetes... 
Diferències! 

M’ho va dir la lluna 
GIL VILA, Maria 

Àngels 
Bellaterra 

Famílies de tota 
mena 

Familiari Cerdà, Mar Comanegra 

Persones 
extraordinàries 

La bibliotecària de 
Besora. 

WINTER, 
Jeannette 

Joventut 

 

 

MALETA MODEL B: 

TEMÀTICA TÍTOL AUTOR EDITORIAL 

Trencant  
estereotips 

Una catàstrofe 
afortunada 

TURÍN, Adela Kalandraka 

¡Un huevo con 
sorpresa! 

GRAVETT, 
Emily 

Macmillan 

Cap mena 
d’abús! 

Malena ballena 
BOUGAEVA, 

Sonja 
Libros del Zorro Rojo 

Fora 
etiquetes... 
Diferències! 

Gastó 
DIPUCCHIO, 

Kelly 
Andana 

La petita Messi i el seu 
estimat oncle 

LINDENBAUM, 
Pia 

Takatuka 

Famílies de 
tota mena 

En família 
MAXEINER, 
Alexandra 

Takatuka 

Persones 
extraordinàries 

El Jardí Curiós BROWN, Peter Takatuka 
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22--  CCOONNTTEE  AA  CCOONNTTEE::  PPRROOPPOOSSTTEESS  

PPEEDDAAGGÒÒGGIIQQUUEESS  DD’’AAPPRROOFFIITTAAMMEENNTT    
 

MALETA MODEL A: 

CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 

De què es disfressen el pare i la 
mare ós? I l’osset de què es vol 
disfressar?  

Imagineu que 
s’acosta Carnestoltes 
i us voleu disfressar 

tota la família.  
 

Feu un dibuix de tota 
la família on cadascú 

vagi disfressat del 
què més li agradaria.  

Perquè el pare ós no deixa 
disfressar l’osset del què vol? 

De què es disfressa el llop? Fa 
riure la seva disfressa?   

Qui fa canviar d’opinió al pare ós? 
Què li diu perquè canviï d’opinió? 

La mare ós ajuda a l’osset amb la 
disfressa?  De què s’acaba 
disfressant finalment l’osset? 

Els nens no es poden disfressar 
de nenes? Què hi ha d’estrany? 

Acaben tots contents al final de 
la història? 

 

CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 
Què volen ser totes les amigues 
de la Olivia de grans? I la Olivia? 

La Oliva té més 
històries en català 

per si la voleu seguir 
coneixent: 

- Olivia 

- Olivia i la joguina 

perduda 

- Olivia salva el circ 

 

 I, fins i tot, té pàgina 

web: 

http://www. 

oliviathepiglet.com/ 
  

Perquè la Olivia no vol ser una 
princesa? 

Després de donar-hi voltes, la 
Olivia veu clar el seu futur. Què 
decideix? 

La Olivia té personalitat o es 
deixa influir pels altres? 

És difícil que t’entenguin els 
altres quan no penses igual? 

Cal canviar d’opinió o mantenir-
se ferm amb un mateix? 

És dolent o perillós tenir somnis o 
desitjos diferents a la majoria? 

 

http://www/
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CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 

Qui és la senyora M.?  Com és el seu 
caràcter? Fa por a la canalla? 

Agafeu un full en 
blanc, en posició 

horitzontal i feu-hi 
una ratlla pel mig.      
A la dreta dibuixeu 
una cara feliç  i a 
l’esquerra una cara 

trista . 
Escriviu o dibuixeu a 
sota cada cara: coses 
que et fan els altres 
nens/es que et fan 
sentir content/a o 

trist/a.  
I, a sota, coses que tu 
fas als altres nens/es. 
Com pots canviar-ho?  

Què li va passar a la Catalina de petita? 
A qui ho va explicar? Li van fer cas? 

Quina és la causa del seu horrible 
caràcter amb els nens i les nenes? 

Com és que canvia i es torna molt 
simpàtica? De qui es fa amiga? 

Fer vores o no tractar bé als altres nens i 
nenes està bé? Com es poden sentir si 
se’ls hi fa això? 

En canvi, com se senten les persones 
quan se’ls demostra amor? 

Creus que la història de la Catalina 
podria passar de debò? Com es podria 
evitar? 

 

CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 

Què li passa a l’Ariadna? 
Perquè marxa de casa?  Agafeu una cartolina, un 

cordó vell que ja no 
utilitzeu, tres botons i 

un clip. El clip serà 
l’Ariadna, podeu 

enganxar-hi a sobre una 
cara; d’on sortir{  el 
cordó que l’anireu 

enganxant en forma 
d’embolic per la 

cartolina. Cada botó 
serà una cosa que ha 

descobert l’Ariadna en 
el seu recorregut pel 

laberint. Finalment, on 
acabi el cordó dibuixeu-

hi la casa. 

Què s’emporta a la butxaca? 
De què en fa del fil?  

A qui troba l’Ariadna en el 
laberint de la ciutat? Que 
aprèn? 

Perquè té por de tornar a 
casa? Que s’imagina que 
passarà?  

Finalment, quina és la 
sorpresa? 

Quan ens enfadem o ens 
criden, ens agrada? Com 
reaccionem?  

Què podem fer per evitar 
enfadar-nos amb la gent que 
estimem?   

 

http://www.clijcat.cat/faristol/critiques_new/2500_senyora-M-coberta-baixa.png
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CONTE 
REFLEXIONS 

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 

La Paula i la Marina són amigues? 

 En un full en blanc 
feu un dibuix on la 

família de la Marina i 
la família de la Paula 

comparteixin una 
activitat: passejant, 

jugant, a l’escola, 
etc.  

Perquè els pares de la Paula no la 
deixen jugar amb la Marina? 

Com és la família de la Paula?  I 
com és la família de la Marina? 

Què en penses de la família de la 
Marina? És estranya? Perquè? 

Què és el més important que ha 
de tenir una família sigui com 
sigui? Creus que la família de la 
Paula i la Marina ho tenen? 

 

 

CONTE 
REFLEXIONS 

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 

Què vol dir ser una família? 

 Juga al joc de les 
famílies amb aquest 

àlbum il·lustrat!!  

Quins tipus de famílies t’han 
explicat que existeixen? Totes 
són famílies de debò? 

És important que les persones de 
la família s’estimin i es cuidin?  

Creus que és original i divertit 
que cada nen/a tingui una família 
diferent? 

 

CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creus que és valenta la 
bibliotec{ria?  T’agradaria 
assemblar-t’hi de gran? 

 Tot passejant, 
arribeu-vos fins a la 
biblioteca municipal 

més propera de casa.   
 

Contempleu quants 
llibres hi ha, molts, 

tot recordant l’esforç 
que va fer la 

bibliotecària per 
salvar-los a tots! 

 
Voleu llegir-ne 

algun? 

Per salvar els llibres troba ajuda 
d’amics? On els guarden al final? 

Hauries ajudat a la bibliotecària a 
salvar els llibres?  

És important no tenir por de fer 
el què està bé? 

Perquè són importants els llibres i 
els contes? 

Si a les biblioteques n’hi ha tants, 
perquè és important salvar-los? 
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MALETA MODEL B: 

CONTE REFLEXIONS PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 Abans de la catàstrofe, com era 
la vida de la família Ratoner? Què 
feia el pare? I la mare? I els 
ratolinets? 

A totes les famílies hi 
ha històries 

increïbles que en 
podem aprendre 

alguna cosa. 
Demaneu als vostres 
pares, avis o tiets que 

us expliquin una 
història en què els va 
passar quelcom que 

semblava dolent i 
finalment va acabar 
sent una gran sort! 

Quan va passar la catàstrofe qui 
va salvar els ratolinets? On van 
anar a viure? 

Amb la nova vida, els ratolinets 
parlaven de les històries del pare 
o les de la mare? 

Què canvia el dia a dia de la 
família Ratoner després de la 
catàstrofe? 

Quan és més feliç la família, 
abans o després de la catàstrofe? 

Ha valgut la pena passar per la 
catàstrofe? 

 

 

CONTE REFLEXIONS PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 Què enveja l’{nec de la resta 
d’aus? Perquè l’{nec no pot? 

Agafeu un ou de 
gallina. Amb una 

agulla feu un forat als 
dos extrems. Bufeu 

per un extrem l’ou de 
dins en un plat. Un 

cop us quedi només 
la closca ja el podeu 
pintar amb pintura 

de color blanc i 
decorar al vostre 

gust. Aquest serà el 
vostre ou únic i 

diferent a la resta. 
Cuideu-lo!!!  

Com és l’ou que troba l’{nec?  I 
perquè li agrada tant? 

És correcte que les altres aus es 
riguin de l’{nec perquè no pot 
pondre ous o per  l’ou que ha 
trobat? 

L’{nec adopta l’ou tot i que no 
l’ha post ell, es pot estimar igual 
un ou adoptat? 

L’ésser que surt de l’ou, es 
planteja si l’{nec és realment la 
seva mare? 

Els pares poden fer igualment de 
mames? És estrany que un home 
vulgui ser mare? Si això 
passa,està bé que ens en riguem? 
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CONTE REFLEXIONS PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 Com és la Malena? Perquè les 
altres nenes es riuen d’ella? 

Agafeu un full en blanc, 
en posició horitzontal i 

feu-hi una ratlla pel 
mig.       

A la dreta dibuixeu una 
cara feliç  i a 

l’esquerra una cara 
trista . 

Escriviu o dibuixeu a 
sota cada cara: coses 
que et fan els altres 
nens/es que et fan 
sentir content/a o 

trist/a.  
I, a sota, coses que tu 
fas als altres nens/es. 
Com pots canviar-ho? 

Est{ bé riure’s de les persones 
grasses? Perquè ho fan? Està bé 
posar-los un sobrenom, “balena”? 

Què li diu el monitor de natació a la 
Malena? L’ajuda el seu consell? 

Quines coses bones li passen a la 
Malena des de que fa cas del 
consell del monitor de natació? 

És important estimar-se a un 
mateix tal i com és? Com podem 
agradar-nos més? 

Cal sentir-se malament si els altres 
es riuen d’un mateix? 

 

 

CONTE REFLEXIONS PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

 Quines són les dues famílies 
protagonistes d’aquesta història? 
En què són diferents? 

En un full en blanc 
feu un dibuix on la 

família d’en Gastó i la 
família de 

l’Antoinette 
comparteixin una 

activitat i s’ho passin 
molt  bé tots junts: 
passejant, jugant al 

parc, etc. 

En Gastó i l’Antoinette són dos 
cadells, perquè les  seves mares 
se’ls intercanvien? 

Com se senten les mares i els 
cadells amb l’intercanvi? Viuen 
més feliços? 

Finalment, com acaba la història?  

És important ser iguals per 
identificar-te amb la família que 
t’ha tocat?  

Estimar-se és un sentiment que ve 
de dins o depen de la semblança 
de fóra? 
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CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 Qui és la petita Messi, perquè li 
diuen així i com es diu en realitat? En un catàleg de 

joguines mirem els 
jocs en el que es 

vegin nens jugant i 
els jocs que es vegin 

nenes.  
Amb l’ajuda dels 

pares penseu si totes 
les joguines 

serveixen tant per 
nens i com per nenes 

i si és qüestió de 
motivacions 

personals.   

Amb qui es queda la nena quan no hi 
ha els seus pares? Amb qui li agrada 
més quedar-se i perquè? 

Què passa el dia que la nena coneix 
l’amic del seu tiet? Com se sent i 
reacciona? 

Quan la nena comença a estar bé 
amb en Lourenço? 

L’oncle Tom{s i en Lourenço són una 
família? Perquè? Quantes formes de 
família hi poden haver? 

És habitual que a les nenes els agradi 
el futbol? Està bé o el futbol és cosa 
dels nens?  

 

CONTE REFLEXIONS 
PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 Com comença la història? Com és la 
primera família? 

Juguem a fer un 
àlbum de famílies: 

 
Ens tirem fotos 

mostrant diferents 
models familiars. 

Com més diferents i 
originals millor! 

Quins altres tipus de famílies 
apareixen?  

Com són les altres famílies? Com es 
comporten? Com s’organitzen? 

T’agrada que hi hagi moltes famílies 
diferents? A la teva vida coneixes 
famílies semblants? 

 

Tothom forma part d’una família? 
Totes les famílies són úniques i 
irrepetibles? Hi ha famílies millors 
que d’altres? 

 

CONTE REFLEXIONS PROPOSTA D’ACTIVITATS 

 

On viu el Llam? Perquè tot es de 
color gris? En un pot de iogurt de vidre 

poseu-hi una mica de cotó fluix 
i una mongeta blanca a sobre. 
Si cada dia la regueu amb dues 

gotes d’aigua, la mongeta 
creixerà i germinarà. Podeu 

gaudir, com el Llam, de veure 
créixer un ésser viu. Més 

endavant la podeu tasplantar 
en terra. 

Un dia té una iniciativa, quina és? 
Què passa després?  

Perquè l’acte d’en Llam canvia la 
vida de la ciutat? Són més feliços la 
gent que hi viu? 

T’agrada jugar a fóra? En jardins, 
parcs, horts? Creus que dónen 
vida? 
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33--  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  DDEELLSS  PPAARREESS  II  MMAARREESS  
 

Fulls en blanc perquè cada família pugui deixar constància de la seva experiència: 

fotografies de la lectura, comentaris i/o dibuixos dels infants referents als contes, 

reflexions i/o opinions dels pares, anècdotes relacionades amb els personatges 

dels contes, etc.  A més, també podeu compartir a les xarxes socials la vostra 

experiència mitjançant l’etiqueta #nifadesniprínceps i vincular-hi el Consell 

Comarcal del Berguedà: @ccberguedà. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVVaaalllooorrraaaccciiióóó   

dddeeelllsss   pppaaarrreeesss   iii   

mmmaaarrreeesss   
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