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Criança i educació

Trobareu els llibres al Centre d’Interès (2a planta)

- Carro Ibarra, Sara. La construcción de las identidades de género: actividades para trabajar
con jóvenes y adolescentes. Madrid: Catarata, 2014 (30.053.6 Car) CONSULTA EL LLIBRE
- Buscando el final del arcoíris: una exploración de las prácticas de crianza desde la fluidez de
género. Editors Fiona Joy Green y May Friedman. Barcelona: Bellaterra, 2015 (30.055 Bus)
CONSULTA EL LLIBRE

- Biosca i Frontera, Eloi. Per la corda fluixa: respostes davant el repte i el risc de ser docent i
LGBT. Barcelona: Bellaterra, 2016 (30.055.3 Bio) CONSULTA EL LLIBRE
- Dohrenwend, Anne. Salir del armario: guía para padres de lesbianas, gais, bisexuales y
transexuales. Barcelona: Medici, 2015 (30.055.3 Doh) CONSULTA EL LLIBRE
- Educación artística y diversidad sexual. Ricard Huerta, Amparo Alonso-Sanz (eds.). València:
Universitat de València, 2015 (30.055.3 Edu) CONSULTA EL LLIBRE
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- Gavilán, Juan. Infancia y transexualidad. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2013 (30.055.3
Gav) CONSULTA EL LLIBRE
- Henkel, Kristina. Dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de 2: las trampas y los
problemas de género en la vida cotidiana. Madrid: Gato Sueco, 2018 (30.055.3 Hen) CONSULTA
EL LLIBRE

- Huerta, Ricard. Transeducar: arte, educación y derechos LGTB. Barcelona: Egales, 2016
(30.055.3 Hue) CONSULTA EL LLIBRE
- Miradas no adultocéntricas sobre la infancia y adolescencia: transexualidad, orígenes en la
adopción, ciudadanía y justicia juvenil. Aranzazu Gallego, María Espinosa (eds.) Granada:
Comares, 2016 (30.055.3 Mir) CONSULTA EL LLIBRE
- Pié Balaguer, Assumpció. Educació social i Teoria Queer: de l'alteritat o les dissidències
pedagògiques. Barcelona: UOC, 2009 (30.055.3 Pie) CONSULTA EL LLIBRE
- Platero Méndez, Raquel (Lucas). Trans*exualidades: acompañamiento, factores de salud y
recursos educativos. Barcelona: Bellaterra, 2014 (30.055.3 Pla) CONSULTA EL LLIBRE
- Platero Méndez, Raquel (Lucas). Transexualidades: acompañamiento, factores de salud y
recursos educativos. Barcelona: Bellaterra, 2014 (30.055.3 Pla) CONSULTA EL LLIBRE
- Políticas, prácticas y pedagogías traNs. Asun Pié y Jordi Planella (coords.). Barcelona: UOC,
2015 (30.055.3 Pol) CONSULTA EL LLIBRE
- Transexualidad, adolescencias y educación: miradas multidisciplinares. Editores: Octavio
Moreno Cabrera y Luis Puche Cabezas. Barcelona; Madrid: Egales, 2012

(30.055.3 Tra)

CONSULTA EL LLIBRE

- Platero Méndez, R. Lucas. Investigación sociológica sobre las personas transexuales y sus
experiencias familiares. Madrid: Transexualia, 2017 (301.18 Pla)
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CONSULTA EL LLIBRE

- Ni una menos desde los primeros años: educación en géneros para infancias más libres.
Cecilia Merchán y Nadia Fink, compiladores. Zaragoza: Maime Mujer: Chirimbote, 2016 (37.043
Ni u) CONSULTA EL LLIBRE
- Sánchez Sáinz, Mercedes. Somos como somos: deconstruyendo y transformando la escuela.
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2016 (371.9 Sol) CONSULTA EL LLIBRE
- Solomon, Andrew. Lejos del árbol: historias de padres e hijos que han aprendido a
quererse. Barcelona: Debate, 2014 (371.9 Sol) CONSULTA EL LLIBRE
- Adolescentes ante la diversidad sexual: homofobia en los centros educativos. José Ignacio
Pichardo Galán (ed.). Madrid: Los Libros de la Catarata, 2009 (613.8 Ado) CONSULTA EL LLIBRE

Materia infantil i juvenil

- Mayor, Aingeru. Chicas y chicos: identidad y cuerpo. San Sebastián: Asociación Chrysallis
Euskal Herria / Red Loratuz, 2016 (I 30.055 May) DESCARREGA EL PDF

Material didàctic per treballar la transsexualitat a
l’Educació Primària. L’objectiu d’aquest material didàctic
és treballar el coneixement bàsic sobre la identitat i el cos,
per poder comprendre els fets de la diversitat. Amb aquest
material es vol aclarir que la identitat sexual és una qüestió
de subjectivitat, i que això no es troba en els genitals.
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- Mayor, Aingeru. Nenes i nens: cadascuna, cadascun diferent. Albuixech: Litera, 2017 (I 30.055
May) VIDEO PRESENTACIÓ
Al món hi ha moltes nenes 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. 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!

- Coll-Planas, Gerard. Dibuixant el gènere. Barcelona: Edicions 96, 2013 (30.055.3 Col) CONSULTA
LLIBRE

- Coll-Planas, Gerard. Dibujando el género. Barcelona: Egales, 2014 (30.055.3 Col) CONSULTA
LLIBRE
Habitualment no qüestionem què vol dir ser dones o ser
homes, i donem per suposat que és fruit de processos
biològics. En aquest llibre il·lustrat expliquem el gènere
com una construcció social que regula les diferències i
desigualtats entre dones i homes i que suposa l’exclusió de
les persones trans, intersex, gais, lesbianes i bisexuals.

- Dawson, James. Este libro es gay. Barcelona: Puck, 2015 (30.055.3 Daw) CONSULTA LLIBRE

Este libro es gay és una obra sincera, inclusiva i inspiradora,
divertida però també seriosa, destinada a joves i persones
de qualsevol edat que volen saber què és això de la
identitat sexual i com explorar la pròpia sexualitat al marge
d’estereotips. És un llibre en el que les persones de l’infinit
espectre de identitats sexuals i de gènere ens expliquen les
seves experiències.
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- Delclòs Coll, Noa. Género: para que nos entendamos. Barcelona: Veusambveu, 2016
(I30.055.3 Del) CONSULTA LLIBRE

Aquest llibre és un manual molt bàsic que ens introdueix a
el que és avui en dia el gènere i com es manifesta a les
nostres vides. Identitat, expressió, cossos, discriminació. Es
troba el gènere dins de cada persona? Entendre aquests
conceptes ens ajudarà a comprendre la nostra pròpia
realitat així com la de les persones trans.

- Kuklin, Susan. Beyond magenta: transgender teens speak out. Somerville: Candleick Press,
2015 (30.055.3 Kuk) CONSULTA LLIBRE

L’autora i fotògrafa Susan Kuklin va entrevistar a sis joves
adults trans i de gènere neutre per representar-los de
forma respectuosa i acurada abans, durant i després de la
seva presa de consciència del seu gènere sentit. Retrats,
fotografies similars i imatges tendres acompanyen el relat
del viatge emocional i físic que cada jove ha emprès.

- Llop, Mar C. Construccions identitàries = Construcciones identitarias: Work in progress.
Barcelona: Pol·len edicions, Bellaterra, 2017 (30.055.3 Llo) CONSULTA LLIBRE

El llibre recull l’experiència de molta gent que, com la
mateixa autora, la fotògrafa Mar C. Llop, decideix
emprendre el camí cap a la vivència trans*. El
projecte captura els processos corporals que experimenta
la gent transgènere, mostra persones i famílies implicades, i també el secret que moltes vegades acompanya el
cross-dressing o transvestisme.
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- Martin, Susanna. 1, 2, 3, 4... historietes diverses: guía sobre diversitat afectivo-sexual i
identitats de gènere per a adolescents. Barcelona: Bellaterra, 2011 (I30.055.3 Mar) CONSULTA
LLIBRE

Còmic pensat com a eina bàsica per a
adolescents que pretén contribuir a eliminar
l’homofòbia i la transfòbia. A més, reivindica
un món més respectuós i inclusiu en el que es
pugui arribar a la igualtat social per a tots.

- Daugey, Fleur. La Vida amorosa de los animales. Barcelona: Océano Travesía, cop. 2017 (I59.15
Dau)

Tots els animals, des de les aranyes peludes fins els dofins
cepats, han d’aprendre a seduir. En una subtil fusió entre
àlbum il·lustrat i llibre de divulgació, aquest volum mostra
l'ampli món de la seducció animal, desmentint falses creences
i mostrant diverses maneres en les que s’expressa l’amor i la
sexualitat a la natura.
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Contes infantils

Trobareu els llibres a la Sala Infantil

I* (fins a 6 anys)
- Díaz

Reguera, Raquel. Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa? Barcelona: Thule,

2010 (I* Dia)

Carlota estava farta del rosa i d'ésser una princesa.
Carlota no volia fer petons als gripaus per veure si
eren prínceps blaus. Carlota sempre es preguntava
per què no hi havia princeses que rescatessin als
prínceps blaus de les urpes del llop o que cacessin
dracs o volessin amb globus.

- Dios, Olga

de. Monstruo rosa. Zaragoza: Apila, 2014 (I* Dio)
Monstruo Rosa és un conte sobre el valor de la
diferencia.
Una historia per entendre la diversitat com a
element

enriquidor

de

la

nostra

socie-

tat, Monstruo Rosa és un crit de llibertat.

- Flamant, Ludovic. Les Nines són per a les nenes. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017
(I* Fla)
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'. Però no li va passar.
Fins i tot, va voler un cotxet de la botiga de joguines
per a la nina.
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- García, Nerea. Yo soy Mia. Barcelona: Bellaterra, 2016 (I* Gar)
Aquest llibre tracta la transsexualitat infantil des
del punt de vista d’una família concreta, una família
que existeix de veritat. Aquí es narra la historia de
Mia, que des de ben petita va deixar clar que se
sentia nena a pesar de tenir penis i de que tot el seu
entorn la veiés com un nen.

- Gaudes, Belén. Benito y su carrito. Madrid: Cuatro Tuercas, 2017 (I* Gau)

El tío Paco anda muy preocupado.
Hay algo que le ha desconcertado.
Su sobrino, el pequeño Benito,
quiere comprarse un carrito.
¡Qué locura, qué alboroto!
¿Por qué no preferirá una moto?

- Gaudes, Belén. Teresa no quiere ser princesa. Madrid: Cuatro Tuercas, 2017 (I* Gau)

Teresa no quiere ser princesa,
ni dulce, ni sumisa, ni con labios de fresa.
Ella prefiere en los charcos saltar.
¡Las “cosas de niñas” se han de acabar!
¡Ni siempre de rosa! ¡Ni siempre esperando!
¿Acaso no ves que el cuento está cambiando?
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- González, Álex; Cormand, Bernat. El Nen perfecte. Barcelona: SD, 2013 ( I* Gon)
- González, Álex; Cormand, Bernat. El Niño perfecto. Barcelona: SD, 2012 ( I* Gon)

El nen perfecte és la història de Daniel, un
nen perfecte als ulls de tots: responsable,
obedient, ordenat... Però a la vida de
Daniel, com a la realitat, res no és el que
sembla i tothom amaga secrets que es
descobreixen quan cau la nit.

- Gutiérrez, María. La Motxilla rosa. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I* Gut )

L’Àlex és un nen de vuit anys que sent que és una nena.
Ateses les burles del seu germà i dels companys, es
refugia en el món de fantasia que li proporciona la seva
motxilla rosa, però un esdeveniment inesperat i un amic
nou l’ajudaran a aconseguir el respecte i el
reconeixement dels altres

- Gutiérrez, María. El Ranxo de la Cris. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I* Gut)

La Cris es una nena de quatre anys que pensa que de
gran serà un home com el seu papa. Prefereix els jocs i
les disfresses masculins i gaudeix imaginant que tindrà
un ranxo al Far West amb vaques i cavalls. Els seus
pares, amoïnats, busquen informació i respostes que els
tranquil•litzin.

10

- Hall, Michael. Vermell: història d'una cera de colors explicada per mi! Barcelona: Takatuka,
2017 (I* Hal)

La Vermell és una cera de colors que porta una etiqueta
on diu «vermell», però en realitat és de color blau. El seu
mestre vol ajudar-la a pintar de color vermell, la seva
mare intenta ajudar-la a ser de color vermell i les tisores
volen ajudar-la a ser de color vermell... Però la Vermell
no és feliç. No hi ha manera que pinti de color vermell,
per molt que s’esforci.

- Ismail, Yasmeen. Sóc una nena! Sant Joan Despí: Corimbo, 2016 (I* Ism)

A la nena d'aquest llibre li agrada guanyar, és
espontània, ràpida i forta. Allà on va aquesta trapella, hi
ha xivarri... I tothom es pensa que és un noi!
Sóc una nena! ens encoratja decididament i amb molt
d'humor a ser tal com som. Qui ha dit que el rosa és un
color de nenes i el blau de nens?

- MacNulty, Stacy. Bonitas. Barcelona: Astronave, 2018 (I* Mac)

Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La
belleza no está en el exterior sino en conseguir
retos, mostrar amabilidad y contagiar la risa. Este
álbum animará a las chicas a abrazar aquello que les
gusta y a desarrollar su inacabable potencial. ¡Las
chicas bonitas son las que están empoderadas y son
listas y fuertes!
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- Kemp, Anna. El Meu gosset vol fer ballet. Barcelona: Blume, 2012 (I* Kem)

Un conte optimista sobre un gosset amb una gran
personalitat i l'amor de la nena per la seva mascota.
Una història amb un bonic missatge: pots ser tot el
que desitgis ser, no deixis que els altres dictin els
teus somnis.

- Kilodavis, Cheryl. El Meu fill princesa. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I* Kil)

Aquest és un conte il·lustrat basat en fets reals que
parla de l’acceptació, escrit amb ànim d oferir als
nens i als adults una eina per parlar de l’amistat
incondicional: Com que no volia que es fiquessin
amb el meu fill, o que el rebutgessin, pel fet d anar
a escola amb un vestit de nena, vaig parlar amb la
seva mestra de preescolar.

- Lacasa, Blanca. Ni guau ni miau. Madrid: NubeOcho, 2017 (I* Lac)

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que
le gusta a los otros perros. Un día, Max descubre que
Fabio desaparece cada noche y decide seguirlo...
Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda
apreciar nuestras propias cualidades y a entender la
diversidad.
¿Quién no se ha sentido alguna vez como Fabio?
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- Love, Jessica. Sirenas. Madrid: Kókinos, 2018 (I* Lov)

A Julián le gustan tanto las sirenas... Se imagina
convirtiéndose en una de ellas.
Una

historia

contada

con

sobriedad

y

sensibilidad, que arroja los estereotipos
femeninos y masculinos por tierra. Una lección
de apertura hacia la diversidad, un ejemplo de
tolerancia y de amor.

- Negley, Keith. Tipus durs: també tenen sentiments. Madrid: Impedimenta, 2016 (I*Neg)

Una petita gran història que ens descobreix el més gran
de tots els nostres super poders: l'amor. Les acolorides i
originals il·lustraccions ens fan veure que els tipus durs,
els herois dels contes, també tenen cor. Lluitadors,
astronautes, motoristes... Tots riuen, ploren, s’emocionen, com nosaltres, com el més gran dels herois. I no
passa res per deixar caure unes llagrimetes...

- Olten, Manuela. Tots uns homes. Barcelona: Serres, 2005 (I*Olt)

Els nens no tenen por de res. No són com les
nenes que es fan pipí al llit i tenen por dels
fantasmes.

Fantasmes?

Els

fantasmes

existeixen? li demana l'altre. Un conte que
aborda amb gràcia i una encomiable economia
de mitjans el tema del gènere que ja des de
primera infància marca la nostra vida.

13

- Rickards, Lynne. Pink!: el pingüí que es va tornar rosa. Barcelona: Trapella, 2010 (I*Ric)

Un dia, en Patrick es lleva i s'adona que s'ha
tornat de color rosa durant la nit. Què pensaran
els seus amics? El pobre Patrick se'n va ben
lluny per veure si troba altres animals roses.
Una història entranyable que ens ensenya que
els amics de debò t'accepten tal com ets.

- Servant, Stéphane. Ricitos de oso. Barcelona: Juventud, 2014 (I* Ser)

Aquesta nit és el gran carnaval del bosc i tots preparen
les seves disfresses: Mamà Ossa acaba de cosir la seva
disfressa de Bella Dorment, el Pare Ós es veu fantàstic
disfressat de Llop Feroç. I tu, Osset? Jo, de Rínxols d’Ós!
Un àlbum en clau d’humor contra les convencions
socials i els gèneres establerts.

- Tinnen, Kari. Barbie & Milo: una historia de amor. Asturias: Niño, 2006 (I* Tin)

En Milo és un nen que sap molt bé el que vol. Però què
passa quan allò que vol desafia els judicis del seu pare i
del seu entorn?
El temor a ser diferents i l’acceptació es creuen en
aquesta historia que qüestiona els estereotips de
gènere en la infància i rescata el més autèntic i original
de cada nen.
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- Turin, Adela. Rosa caramel. Pontevedra: Kalandraka, 2013 (I* Tur)
Aïllada en un jardí, la Guillermina és l’única d’entre totes
les elefantetes que no aconsegueix que la seva pell es
torni de color rosa caramel.
Quan els seus pares desisteixen d’imposar-li aquest
aspecte, serà quan per fi descobrirà el significat de la
llibertat i obrirà el camí cap a la igualtat a la resta de les
seves companyes.

-

Walton, Jessica. Ara em dic Joana: una història tendra sobre el gènere i l'amistat. Barcelona:

Animallibres, 2017 (I* Wal)

El Martí i el seu osset Joan juguen cada dia. Moltes
vegades els acompanya la seva amiga Ada. Però un dia,
l’osset està trist. Nen o nena? Només cadascú sap què
és i com se sent, i davant d’això, el més important de tot
és l’amistat.
Una història commovedora, dolça i tendra sobre ser un
mateix.
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I** (7 a 10 anys)

- Agulló Laypanda, Anna. Ni jo princesa ni tu granota. Barcelona: Bellaterra, 2017 ( I** Agu )

En Joan és un nen que es creu una granota amb cor
de príncep. Un bon dia coneix la Lua i aquesta
trobada portarà canvis importants a la seva vida. Poc
a poc, en Joan descobrirà que les nenes i els nens no
són tan diferents i que poden passar-s’ho molt bé
jugant junts.

- Bailón Gijón, Rita. Trans Bird. Madrid: Opera Prima, 2015 (I** Bai )

Trans Bird és un ocellet diferent, emprenedor i valent.
Un dia, va decidir viatjar i escapar de les rígides normes
de la seva bandada per trobar les seves pròpies. Va
travessar tota la selva i, gràcies al seu esforç i coratge,
va descobrir l’amor i el seu costat creatiu. Un conte
infantil dedicat les persones trans i als seus amics.

- Barbé i Serra, Alba. Cua de sirena. Barcelona: Bellaterra, 2016 (I** Bar )

Una cosa o l'altra. Blanc o negre.
Carn o peix.
Nen o nena, humà o sirena...
Com si només hi hagués dues opcions!
No pot ser que una decisió sigui també que no
vols prendre una decisió?
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- Bergman, S. Bear. Las Aventuras de Tulipán: el hada de los deseos de cumpleaños. Barcelona:
Bellaterra, 2016 (I** Ber )
Saps per què pensem un desig abans de bufar
les espelmes d’aniversari? Perquè una fada els
llegeix tots, ja siguin graciosos o seriosos, tristos
o meravellosos. Aquest any en Gabriel ha
complert nou anys i ha demanat un desig que la
fada no havia sentit mai: ser una nena.

- Bergman, S. Bear. El Día de todo al revés. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I** Ber )

Cada any, durant un dia a ARREIT tot està del
revés. Tot. Llavors, per què l’Andrea no s’ha
tornat un nen, el dia de tot al revés? I per què
s’ha tornat un noi el dia de després? Saps per
què pensem un desig abans de bufar les
espelmes d’aniversari?

- Bergman, S. Bear ¿Es de chica o de chico? Barcelona: Bellaterra, 2016 (I** Ber )

Coneix a aquestes nenes i nens que están
cansats de que els diguin que algunes coses són
de nenes i altres només de nens. Fíxa’t com
mescles i combinen les coses que els agraden
per fer el que els ve més de gust.
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- Bruel, Christian. Julia, la niña que tenía sombra de chico. Arganda del Rey: El Jinete Azul, 2011
(I** Bru)

Julia és una nena que no fa les coses “com tot el món”,
segons li diuen contínuament els seus pares: ets igual
que un noi. Fins que un dia descobreix que la seva ombra
no es de nena, sinó de noi, i per això busca un lloc on no
tenir ombra, i en aquesta cerca trobarà un amic amb el
que compartir la seva tristesa.

- Constenla, Javier. Pedro y los igualenses. Barcelona: Bellaterra, 2016 (I** Con)

¿Qué pasaría si todos fuésemos iguales?
¿Cómo sería un mundo en el que todo fuera
gris y no existiesen colores? Acompaña a
Pedro en un fantástico viaje que le llevará al
país de los igualenses donde comprenderá
la necesidad de la diversidad, la importancia de respetar a las demás persones...

- Díaz Reguera, Raquel. Me llamo Pecas. Madrid: NubeOcho, 2018 (I** Dia)

Pecas es pregunta per què hi ha jocs per a nens i
altres per a nenes. I talls de cabell, colors, roba i…
fins i tot contes que son per a nens i altres per a
nenes! Trobarà una resposta?
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- Espirita, Óscar. Si el rosa es de las niñas, el azul es del mar. Alicante: Hidroavión, 2016
(I**Esp)
Un libro ilustrado que narra la historia de Kium, niño
que no se siente aceptado por sus compañeros en
su primer día de clase por ir vestido con su camiseta
rosa favorita y emprende una aventura por la
naturaleza hasta descubrir que los colores son de
todos.

- Garrido, Eva. Petruska: només falten dos dies. Barcelona: Bellaterra, 2017 (I** Gar)

Petruska és una nena a la qui agrada molt llegir
llibres i escoltar històries. No vol ser princesa,
perquè vol poder fer tot allò que li agradi, sense
tenir que pensar si són coses de nenes o de nens.
Viu molt preocupada pel medi ambient i el respecte
de tot allò que l’envolta.

- Hernández, Catherine. M de mostacho: un abecedario sobre la manifestación del orgullo.
Barcelona: Bellaterra, 2018 (I** Her)

Hoy celebramos un gran día, ¿te lo vas a
perder? somos una gran familia elegida y
multicolor, que cada 28 de junio salimos a la
calle a protestar y divertirnos, vente! en este
libro encontrarás un divertido abecedario con
todas

las

cosas

que

manifestación del orgullo.
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hacemos

en

la

- Herthel, Jessica. Soy Jazz. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I** Her)

Des de molt jove l Jazz va ser conscient d’un fort
sentiment, de ser una nena, i va lluitar per a que el
seu entorn l’acceptés i reconegués. Això feia que la
seva família estès confosa, fins que van entendre
que la Jazz era trans i van decidir recolzar-l. Aquesta
historia és una experiència real.

- Labelle, Sophie. El meu pare es pensa que sóc un noi. Barcelona: Bellaterra, 2018 (I** Lab)

El pare de l’Alexandra no l’escolta quan ella li diu
que li agraden els bitxos, el gos Ninja i tota mena de
llibres.
El pare de l’Alexandra es pensa que ella és un nen.
A vegades, les persones grans s’equivoquen.

- Lammers, Pim. El Cordero que es un cerdito. A Coruña: Hércules, 2018 (I** Lam)

Las ovejas pastan en el prado en sus bonitos jerséis
blancos. Los cerdos están en su pocilga, y se pasan
el di ́a revolcándose en el barro. Pero de repente un
cordero se mete en el barro. A las ovejas y a los
cerdos eso les parece muy extrañ o. —Es que soy un
cerdito —dice el cordero. Pero esto es de locos… ¿O
tal vez no?
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- Moncó Rebollo, Beatriz. La Mercè vol ser bombera. Barcelona: Bellaterra, 2009 (I** Mon)
- Moncó Rebollo, Beatriz. Mercedes quiere ser bombera. Barcelona: Bellaterra, 2004 (I**Mon)

La Mercè vol ser bombera és un conte per a nens
que han de llegir els adults. Ensenyem i aprenem a ser
homes i a ser dones, a ser iguals i a ser diferents, i al
mateix temps transmetem i configurem les nostres
fílies i les nostres fòbies. La igualtat entre els gèneres no
és només una qüestió ètica i cívica.

- Pavón, Mar. Dies llunàtics. Barcelona: Bellaterra, 2018 (I** Pav)

No totes les abraçades són iguals, com tampoc
no ho és el temps que ens ha tocat viure als
uns i als altres. En aquest cas, el protagonista
ens explica com, sent encara un nen, va fer un
pas al front convençut que era el més honest
que podia fer envers si mateix i envers els que
l’envoltaven.

- Pavón, Mar. En el país perfecto. Madrid: La Locomotora, 2016 (I** Pav)

A vegades, les coses no són com les imaginem. Però
això no vol dir que siguin millors ni pitjors:
senzillament, són DIFERENTS. Aquesta divertida
historia ho demostra, tot i que potser tu ja hagis
conegut algun cas semblant a la realitat. Tot
succeeix una nit en la que Álvaro troba un senyor
calb que s’havia posat…
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- La

peluca de Luca: un cuento para valientes. Alicante: S.n., 2013 (I** Pel)

Luca és un tipus especial, amb només 4 anys
es va enfrontar a súper herois i a princeses per
defensar la seva perruca blava. Perquè com ell
mateix es pregunta, qui decideix el que és
femení i masculí? Per què consentim que hi
hagi actituds impròpies de nenes o de nens?

- Piratrans Carabarco. A.T.A., Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera. Málaga:
La Calle, 2015 (I** Pir)

Carabarco és un pirata, però un pirata dels de
veritat, amb dos ovaris, un gall i una estrella
de mar com a pegat. Diferent, d’acord, però
igual de bucaner que qualsevol altre corsari
dels set mars.
Inclou un llibret d’activitats del piraTrans.

- Tofiño, Iñigo. La festa d'en Blai. Barcelona: Bellaterra, 2008 (I** Tof)

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. Però, què vol dir 'fer-se home' o fer-se dona?
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I*** (11 a 13 anys)

- Walliams, David. El Noi del vestit. Barcelona: Montena, 2016 (I*** Wal)

En Dennis té 12 anys i viu amb el seu pare i el seu germà
gran. A casa seva és més fàcil parlar de futbol que de
sentiments, i sovint, en Dennis troba a faltar la seva
mare. Un dia, a l’aula dels castigats en Dennis coneix a
la Lisa, una fanàtica de la moda que convenç a
l’enamorat Dennis d’anar a casa d’ella a jugar a provarse vestits.

- Villanueva i Perarnau, Muriel. Duna: diari d'un estiu. Barcelona: Babulinka Books, 2015 (I***
Vil)
Hola. Em dic Duna i aquest és el meu diari d’estiu. Estic
amb les meves dues germanes a casa l’avi, un malcarat.
La mare ens ha deixat tirades en aquest poble blanc i
blau davant del mar i el mestre de l’escola m’ha posat
com a deures que escrigui tot el que em passi abans
d’entrar a l’institut. No ho negaré: semblava que seria
l’estiu més avorrit de la meva vida.
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Còmic Infantil i juvenil
- Bermúdez Raventós, Ian. Transito (CATALÀ). Barcelona: Pol·len i Bellaterra, 2015 (C Ber)
- Bermúdez Raventós, Ian. Transito (CASTELLÀ). Barcelona: Pol·len i Bellaterra, 2015 (C Ber)

Quan una persona trenca amb les estructures internes amb les
que percep la seva identitat, gènere i sexe, un nou món apareix
i la vida s’omple de possibilitats infinites.
La Mercè transita per noves sendes i mentre camina trobarà
persones que li mostraran realitats que mai abans hagués pogut
arribar a imaginar.

- Cantero, David. Little David. Barcelona: Sugoi, 2016 (C Can)

Little David és un còmic humorístic de temàtica social per a tots
els públics.
Narrats amb un particular sentit de l’humor, a vegades àcid, a
vegades dolç i a vegades picant, en aquests petits acudits,
s’exposa una visió sobre la família en totes les seves variants.

-

Takahashi, Rumiko. Ranma ½ (Vol 1-8) Barcelona: Planeta Cómic, 2014-2016 (C Tak )

Els practicants de kenpo Genma i Ranma Saotome acaben de
tornar de la Xina. Des de la seva arribada, al tocar aigua freda,
Genma, el pare, es converteix en panda i Ranma, el fill, en noia,
tot i que en contacte amb aigua calenta tornen als seus
respectius estats originals.
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-

Tezuka, Osamu. La Princesa caballero. Barcelona: Glénat, 2004 (IC Tez )
La Princesa Caballero: és la història de la princesa Sapphire, qui
per ser dona no pot tenir accés al tron de Goldland, per això la
obliguen a disfressar-se de noi, l’hereu al tron, per deixar fora el
regne de la tirania dels enemics, mentre és ajudat pel Príncep
Frank de Silverland.

Novel·les juvenils

- Anaya,

Trobareu els llibres al CI (2ona planta)

Santi. Mi nombre es Violeta. Barcelona: Cross Books, 2018 (JN Ana)
Violeta es la chica nueva del instituto. Sus nuevos compañeros
no conocen nada de su pasado. Y eso ya le va bien. Porque
significa que nadie sabe que hasta los cinco años fue Nacho y
todo el mundo la trató como aquello que no era: un niño. Sin
embargo, todo eso se vuelve un problema cuando Violeta
conoce a Andrés. Por primera vez le gusta un chico y siente que
tiene que explicarle la verdad.
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- Burgess,

Melvin. Billy Elliot. Barcelona: Cruïlla, 2002 (JN Bur)
A en Billy, el fill d'un miner del nord d'Anglaterra, la vida se li
capgira un dia que, accidentalment, es fixa en unes nenes que
fan ballet al mateix gimnàs on ell va de mala gana a fer boxa, per
seguir la tradició familiar. Queda fascinat per la màgia de la
dansa i decideix provar-ho. I mentre ell es debat en secret entre
la boxa i el ballet, el seu pare i el seu germà es juguen la vida en
una vaga que té paralitzada mitja ciutat.

- Campanella, Galileo. El Blues del Hada Azul. Madrid: Stonewall, 2012 (JN Cam)

Aquesta novel·la juvenil és també un conte de fades per a adults,
on certs personatges clàssics es reinventen per parlar-nos de la
recerca de la identitat com a gesta heroica. Sabies que la Fada
Blava va néixer sent un noi? La Bella Dorment és addicta als
somnífers, Geppetto té depressió, Hansel i Gretel pateixen un
trastorn d’alimentació...

- Capmany, Maria Aurèlia. Quim, Quima. Barcelona: Males Herbes, 2018 (JN Cap)

Quim/Quima arriba a la Barcelona de l’any 1000 per encetar els
seus estudis. A partir d’aleshores viurà diferents períodes de la
història catalana, tot canviant de condició sexual. Acompanya
Jaume I en la conquesta de les Balears com a cavaller, és l’amant
d’un bandoler del segle xv, participa en la defensa de la ciutat el
1714, s’exilia a Amèrica com a colona i exerceix de fotògraf a la
Barcelona dels anys trenta.
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- Gino, Alex. George (CATALÀ). Barcelona: Fanbooks, 2016 (JN Gin)
- Gino, Alex. George: simplemente sé tú mismo. Barcelona: Nube de Tinta, 2016 (JN Gin)

Quan la gent mira en George pensen que veuen un nen. Però ella
sap que no és un nen. Ella sap que és una nena. George pensa
que haurà de mantenir això en secret per sempre. Un dia la
seva mestra anuncia que la seva obra de teatre serà Charlotte’s
Web. George realment, realment, realment vol ser Charlotte a
l’obra. Però la mestra diu que ella ni tan sols li pot fer una prova
pel paper... perquè ella és un nen.

- Palomas, Alejandro. Un Fill. Barcelona: Bridge, 2015 (JN Pal)
En Guillem és un nen que sempre somriu i aparenta felicitat,
però només cal gratar una mica per sospitar-ne un misteri. En
Guillem és un nen introvertit, amb un somriure permanent, i és
un àvid lector de tot allò que li cau a les mans. Té només una
amiga. Fins aquí tot en ordre. Però rere aquesta aparença de
tranquil·litat s'amaga un món fragilíssim, agafat amb pinces i
amb un misteri per resoldre.

- Rodríguez Gasch, Concepción. Llámame Paula. Barcelona: Bellaterra, 2016 (JN Rod)

Quan la Paula va néixer tots van creure que era un nen, però ella
sabia que no era així. El dia en que mor la seva mare comencen
els seus problemes, ja que el seu pare i la seva àvia, amb qui es
veu obligada a viure, no semblen disposats a acceptar la seva
veritable identitat.
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- Spangler, Brie. El Corazón de la Bestia. Barcelona: Montena, 2017 (JN Spa)

Ningú està a gust en el seu propi cos. Però en Dylan sent que el
seu és massa. Massa alt, massa pelut, massa gran. A teràpia
coneixerà la Jamie i, per primera vegada a la vida, encaixarà. Ella
el mira com ningú ho ha fet abans. I quan ell la mira, veu en ella
tot el que sempre ha volgut. En canvi el semés, quan miren la
Jamie, veuen una cosa completament distinta.

- Williamson, Lisa. L'Art de ser normal. Barcelona: Fanbooks, 2016 (JN Wil)
Una història sobre la lluita per la normalitat

de ser

diferents. Què significa, per a tu, ser «normal»?
En el seu primer dia de curs, en Leo només té un objectiu: passar
desapercebut i que ningú s’assabenti del seu passat. Però les
coses es compliquen: la noia més guapa de la classe
s’enamora d’ell i, a més a més, comença a fer-se amic d’en
David. Els secrets, però, són difícils de guardar...
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Biblioteca Nou Barris
Plaça Major de Nou Barris, 2
08042 Barcelona
Tel. 932 914 850
A/e. b.barcelona.nb@diba.cat
www.barcelona.cat/bibnoubarris
Horari
Dilluns
10.00 a 20.30 h
Dimarts 10.00 a 20.30 h
Dimecres 10 a 14 h i 16 a 20.30 h
Dijous
10.00 a 20.30 h
Divendres 10.00 a 20.30 h
Dissabte 10 a 14 h i 16 a 20.30 h
Horari d’estiu (24 de juny al 24 de setembre):
dissabtes tarda tancat
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