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Matèria infantil                   

- Romero Miralles, Cristina. El Libro dorado de los niños. Tenerife: Ob Stare, 2016 (I155 Rom) 

 

 

- 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. 

Índex: 

 Matèria infantil ...............................................................................................     2 

 Contes infantils ...............................................................................................     6 

 Còmic infantil ..................................................................................................  28 

 Novel·la juvenil ...............................................................................................  30 

 

Si eres un niño o un chico, El Libro Dorado de los Niños  

nació  para acompañarte y recordarte lo poderoso que 

eres.      

 Pero también es un libro para ti, si ya eres un hombre, 

porque te ayudará a sanar las heridas que quizás guardas 

muy dentro de ti mismo.     

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/identitats-trans-i-genere
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/identitats-trans-i-genere
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/identitats-trans-i-genere
https://aladi.diba.cat/record=b1856995~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1864291~S171*cat
https://drive.google.com/drive/folders/0BxN6-iIo5WKBRjJtbk1pR0wwMG8
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca/canal/identitats-trans-i-genere
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- Mayor, Aingeru. Nenes i nens: cadascuna, cadascun diferent. Albuixech: Litera, 2017 (I 30.055 

May) VIDEO PRESENTACIÓ 

 

                                                                                             

 

 

- Romero Miralles, Cristina. El Libro violeta: más allá del rosa y el azul. Tenerife: Ob Stare, 2018 

(I 30.055 Rom) 

                                                                                                 

 

- Delclòs Coll, Noa. Género: para que nos entendamos. Barcelona: Veusambveu, 2016 

(I30.055.3 Del) CONSULTA LLIBRE 

                                                                                             

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! 

Cuentan que los indios ya reconocían cinco géneros 

entre los miembros de su tribu. No imponían roles de 

género a sus bebés, cuyas ropas eran cuidadosamente 

neutrales. Y cada persona tenía la libertad para crecer y 

amar a su manera, sin juicios a su alrededor. Este libro 

representa una sencilla invitación a favor de la 

diversidad. 

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.  

http://www.aladi.diba.cat/record=b1856956~S171*cat
https://vimeo.com/201683813
http://aladi.diba.cat/record=b1896818~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1834695~S171*cat
https://issuu.com/bbarcelonanb/docs/genero_para_que_nos_entendamos
http://aladi.diba.cat/record=b1856956~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1834695~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1896818~S171*cat
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- Labelle, Sophie. No nos van a invisibilizar. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2019 

 (I30.055.3 Lab) 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

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

Dau)         

  

 

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.  

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.  

  Para mí es importante que la gente que me importa sepa 

que soy trans. El mundo entero espera que las personas 

trans seamos invisibles. No podemos consentir que nos 

vuelvan a encerrar en un armario. Estamos aquí para 

mostrarnos tal como y somos. 

https://aladi.diba.cat/record=b1968032~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1668606~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1668606~S171*cat
https://issuu.com/bbarcelonanb/docs/1__2__3__4..._historietes_diverses_
https://issuu.com/bbarcelonanb/docs/1__2__3__4..._historietes_diverses_
http://aladi.diba.cat/record=b1872320~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1668606~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1872320~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1968032~S171*cat


5 
 

- Silverberg, Cory. Sexo es una palabra divertida. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2019.  

(I613.8 Sil)           

  

 

- Silverberg, Cory. Cómo se hace una criatura. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2019 

(I618 Sil) 

 

 

-Busto, Josema. Orgullo: 50 héroes: 5 décadas de lucha LGTBI+. Barcelona: Bruguera, junio de 

2019 (I92(100) Org) 

 

 

Hay quien piensa que hablar de sexo con peques es peligroso 

o controvertido. Pero también hay quien se da cuenta de que 

no nos han enseñado a hacerlo y que necesitamos ayuda para 

ir más allá de nuestras propias experiencias. Sexo es una 

palabra divertida facilita tener conversaciones con criaturas 

entre 7 y 10 años sobre los cuerpos, el género y la sexualidad, 

pero también sobre los límites, la seguridad y el placer. 

Para las personas adultas que lean este libro en un 

momento dado, los niños y las niñas sienten 

curiosidad sobre las criaturas. Esto por lo general 

ocurre cuando una nueva criatura llega a la familia (o 

está a punto de llegar y todas las personas adultas 

están hablando sobre ella).  

ORGULLO, el libro ilustrado que rinde homenaje a los 

50 años de lucha LGTBI+. 

Un viaje a través de 50 personajes que han contribuido 

a lograr la visibilidad y los derechos del colectivo. 

http://aladi.diba.cat/record=b1920698~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aSilverberg%2C+Cory/asilverberg+cory/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aSilverberg%2C+Cory/asilverberg+cory/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1943580~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aBusto%2C+Josema/abusto+josema/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1927321~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1920698~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1943580~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1943580~S171*cat
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Contes infantils                     

I*   (fins a 6 anys)                    

- Acosta, Alicia ¡Vivan las uñas de colores! Madrid: Nube Ocho, 2018 (I* Aco)                                         

       

            

 

- Alonso, Sandra. Les Arracades que vaig perdre.  Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa 

Edicions, octubre de 2019. (I* Alo) 

 

 

  

- Díaz Reguera, Raquel. Cuando las niñas vuelan alto. Barcelona: Lumen, 2017 (I* Dia)                                        

        

            

A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se 

rieron de él en el colegio, su padre decidió apoyarle 

y pintárselas él también. 

Esta es una historia inspirada en hechos reales. 

Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, 

pero la banda de Don Noloconseguirás les ha 

llenado los bolsillos de piedras para que no puedan 

volar... Martina es ligera como una pluma. Adriana 

es redondita como el punto de la i. Jimena es 

silenciosa y se pasa el día entre libros.  

Esta es una historia inspirada en hechos reales.      L'Emma i en Jordi són molt amics. El Jordi vol portar 

arracades, com la seva amiga, però la mala reacció 

dels seus pares els entristeix i no entenen el perquè 

de la seva negativa. A partir d'aquell moment, 

tramen un pla per aconseguir que el Jordi pugui 

portar arracades amb total llibertat. Un conte que 

ens parla d’amistat i de igualtat. 

https://aladi.diba.cat/record=b1908810~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1937085~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1877772~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1908810~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1877772~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1937085~S171*cat
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- Díaz Reguera, Raquel.  Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?  Barcelona: Thule, 

2010   (I* Dia)                               

                  

            

 

 

- Díez Fernández, Nuria. L'Edu es disfressa de princesa. Barcelona: Bellaterra, 2019 (I* Die)                                        

        

            

 

 

-  Díez, Raquel. El Príncep Serafí.  Benicarló, Onada Edicions, 2018 ((I* Die) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

L’Edu és un nen de quatre anys molt alegre i 

divertit. Com a tots els nens de la seva edat. Li 

encanta jugar i descobrir el món. Però, què passa si 

a l’Edu li agrada disfressar-se de princesa? 

L’entendran les persones del seu entorn? Els seus 

pares deixaran que ho faci? Es convertirà en una 

nena? 

El príncep Serafí representa un gir en la transmissió 

de models de gènere estereotipats que han 

caracteritzat la literatura infantil tradicional. Amb 

un rerefons coeducatiu, el conte fomenta els valors 

de tolerància, respecte, llibertat i igualtat 

d'oportunitats, en una societat lliure de 

discriminació i actituds sexistes. 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1618228~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918781~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aD%7bu00ED%7dez%2C+Raquel/adiez+raquel/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1922007~S10*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1618228~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918781~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1922007~S171*cat
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- Dios, Olga de. Monstruo rosa.  Zaragoza: Apila, 2014 (I* Dio)     

- Dios, Olga de. Monstre rosa.  Barcelona: Estrella Polar, 2019 (I* Dio)        

-  Dios, Olga de. Rosa monster. [Barcelona]: Àbac, 2018 (ID Dio)                                                              

            

 

-  Escoffier, Michaël. Princesa Kevin. Barcelona: Baula, 2019 (I* Esc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fitti, Patricia. El Niño no quería ser azul, la Niña no quería ser rosa. Barcelona: Destino, 2019 
(I* Fit)  

 

Monstruo Rosa és un conte sobre el valor de la 

diferencia.  

Una historia per entendre la diversitat com a 

element enriquidor de la nostra societat, Monstruo 

Rosa és un crit de llibertat.  

Avui és la festa de Carnaval a l'escola i Kevin vol 

disfressar de princesa, amb vestit, talons i 

maquillatge. I si les noies poden disfressar-se de 

cavaller, per què no va a anar ell de princesa? Avui 

Kevin és una princesa. I prou.  

A Celestino le regalan aviones azules, duerme en 

una cama azul y juega al fútbol con pelotas azules. 

Todo el mundo le dice que es el más azul de todos 

los niños y que se casará con la más rosa de todas 

las niñas, ¡como debe ser! Pero ¿y si él no quiere 

soolo un mundo azul, y la princesa de sus sueños no 

es rosa? 

http://aladi.diba.cat/record=b1786449~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1921615~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1888064~S171
https://aladi.diba.cat/record=b1940170~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1915966~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1915966~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1786449~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1940170~S171*cat
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- Flamant, Ludovic. Les Nines són per a les nenes. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017     

(I* Fla)                

                                 

            

 

-Àlex Font. ¿Por qué se ríen de Noa?. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2021 (I* Fon)             

                     

 

 

 

 

- García, Nerea.  Yo soy Mia.  Barcelona: Bellaterra, 2016 (I* Gar)                                 

            

 

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. 

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.  

Hay personas altas y personas bajas, las hay rubias 

y las hay morenas, con el pelo corto y con el pelo 

largo, algunas prefieren un color y otras otro... 

Todas las personas somos diferentes, pero todas 

merecemos que nos quieran y nos cuiden. 

 

 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1863757~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1984140~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1854428~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1854428~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1863757~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1984140~S18*cat
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- Gaudes, Belén. Benito y su carrito. Madrid: Cuatro Tuercas, 2017 (I* Gau)         

            

 

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

            

 

-Gómez, Dani. No soc una princesa. Barcelona: Baula, 2020 ( I* Gom)                   

                      

 

 

 

 

 

 

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? 

 

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? 

 

Hi ha nenes que juguen a ser princeses, però n'hi ha 

que juguen a ser pirata, pilot, cosmonauta… Sense 

transmetre els rols de gènere a través dels jocs, 

nenes i nens poden somiar el seu futur sense cap 

límit.  

http://aladi.diba.cat/record=b1885245~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1885248~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1949835~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1885245~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1885248~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1949835~S18*cat
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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)                                    

                 

    

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

    

 

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

         

 

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.  

  

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 

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. 

http://aladi.diba.cat/record=b1747275~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1683989~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1806417~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1838648~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1806417~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1747275~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1838648~S171*cat
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-  Hall, Michael. Vermell: història d'una cera de colors explicada per mi! Barcelona: Takatuka, 

2017 (I* Hal)      

 

         

 

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

         

 

- Kemp, Anna. El Meu gosset vol fer ballet. Barcelona: Blume, 2012 (I* Kem) 

            

 

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.  

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? 

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. 

http://aladi.diba.cat/record=b1854998~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1830335~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1681776~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1854998~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1830335~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1681776~S171*cat
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- Kilodavis, Cheryl.  El Meu fill princesa. Barcelona: Bellaterra, 2015 (I* Kil)   

            

 

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

  

 

- Lindenbaum, Pija. Kike y las Barbies. Madrid: Gato Sueco,  cop, 2017 (I* Lin) 

 

 

 

 

 

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.  

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? 

Raúl, Óscar y los otros chicos del cole siempre 

quieren que Kike juegue al fútbol con ellos. Es un 

crack! Pero un día, Kike trae su muñeca al cole. 

Cuando los chicos quieren que pegue trallazos al 

balón, él prefiere jugar dentro. Allí están las chicas, 

Rita, Mar e Inés, con sus muñecas. 

http://aladi.diba.cat/record=b1788740~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1859672~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1910525~S18*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1788740~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1859672~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1910525~S18*cat
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- Love, Jessica. Sirenes. Madrid: Kókinos, 2018 (I* Lov)  

 -Love, Jessica. Sirenas. Madrid: Kókinos, 2018 (I* Lov)   

                      

 

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

 

 

 

 

 

 

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

                            

  

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. 

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! 

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 

https://aladi.diba.cat/record=b1925727~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1894314~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1882012~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1823696~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1894314~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1823696~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1882012~S171*cat
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-  Olten, Manuela. Tots uns homes.  Barcelona: Serres, 2005  (I*Olt)                          

                             

 

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

                             

 

 

-Serrano, Pilar. Neneta i xicotot. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021 (I* Ser)      

 

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. 

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. 

Al Nil li agrada una activitat que la gent diu que és de 

nena. A la Sara li agrada un esport que la gent diu que 

és de nen. La gent diu, la gent opina, però... qui és "la 

gent"? Hem de fer cas del que diguin els altres? Hem de 

permetre que les opinions dels altres ens afectin? O 

hem de fer cas del que sentim clar. 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1408124~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1604848~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1970203~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1970203~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1604848~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1408124~S171*cat
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-  Servant, Stéphane.  Ricitos de oso.  Barcelona: Juventud, 2014 (I* Ser)      

          

 

-Stuart, Scott. La Meva ombra és rosa. Barcelona: Beascoa,  2021 (I* Stu)  

 

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

          

 

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.  

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. 

L'ombra del meu pare es tota blava, com el cel, i a la 

meva família de color blau tot n’és ben ple. Però la meva 

es diferent, quina cosa mes curiosa! Perquè la meva no 

es blava... la meva ombra es rosa! 

http://aladi.diba.cat/record=b1793451~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1993208~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1865639~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1993208~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1793451~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1865639~S171*cat
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-  Turin, Adela.  Rosa caramel.  Pontevedra: Kalandraka, 2013 (I* Tur)      

          

 

 

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

Animallibres, 2017   (I* Wal)           

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1730706~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1858645~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1858645~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1730706~S171*cat
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 I**   (7 a 10 anys)                   

 

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

                                                                 

 

-Bacete, Ritxar. Pare. Barcelona: Baobab, 2021 (I** Bac) 

  

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

                                                        

   

 

 

 

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. 

Pare és un viatge apassionant en forma de llibre il·lustrat 

en què trobarem 25 històries inspirades en detalls 

biogràfics de 25 figures paternes, algunes d'elles 

històriques, unes altres de la cultura popular, però que 

totes tenen una cosa en comú: que, d'alguna manera, 

van trencar el rol del pare tradicional, absent i insensible. 

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.  

 

http://aladi.diba.cat/record=b1884684~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1969208~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1831985~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1969208~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1831985~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884684~S171*cat
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- Barbé i Serra, Alba.  Cua de sirena.  Barcelona: Bellaterra, 2016 (I** Bar)       

                                                                                

 

-Baró San Frutos, Camino. Un Secret pèl-roig. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2021 (I** Bar) 

 

- Bergman, S. Bear. Las Aventuras de Tulipán: el hada de los deseos de cumpleaños. Barcelona: 

Bellaterra, 2016  (I** Ber) 
 

                                                                                

 

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? 

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. 

L'Andrea és la protagonista d'aquesta història: una 

nena de vuit anys que no entén el món que l'envolta 

perquè sent que no hi encaixa. Haurà de fer un llarg 

trajecte per trobar el seu lloc i mostrar-se tal com és. 

http://aladi.diba.cat/record=b1840526~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1988061~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884798~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1988061~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1840526~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884798~S171*cat


20 
 

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

                                                                                

 

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

                                                                                 

 

- Bruel, Christian.  Julia, la niña que tenía sombra de chico. Arganda del Rey: El Jinete Azul,  2011 

(I** Bru)  

                                                      

                                                                                                    

 

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?  

Coneix a aquestes nenes i nens que estan 

cansats de que els diguin que algunes coses són 

de nenes i altres només de nens. Fixa’t com 

mescles i combinen les coses que els agraden 

per fer el que els ve més de gust. 

 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.  

http://www.aladi.diba.cat/record=b1869710~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1878103~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1651143~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1878103~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1651143~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1869710~S171*cat
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- Constenla, Javier. Pedro y los igualenses. Barcelona: Bellaterra, 2016 (I** Con)     

                                    

 

 

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

                   

 

- Espirita, Óscar. Si el rosa es de las niñas, el azul es del mar. Alicante: Hidroavión, 2016 

(I**Esp)  

 

                   

 

¿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 impor-

tancia de respetar a las demás persones...  

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?  

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. 

http://aladi.diba.cat/record=b1892270~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888686~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1869698~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888686~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1892270~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1869698~S171*cat
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- Garrido, Eva. Petruska: només falten dos dies. Barcelona: Bellaterra, 2017 (I** Gar)  

                   

 

 

- Hernández, Catherine. M de mostacho: un abecedario sobre la manifestación del orgullo. 

Barcelona: Bellaterra, 2018 (I**  Her)           

                    

                           

 

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

    

                           

 

 

 

 

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.  

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 hacemos en la 

manifestación del orgullo. 

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.   

http://aladi.diba.cat/record=b1884803~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1913223~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1813676~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884803~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1813676~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1913223~S171*cat
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- Labelle, Sophie. El meu pare es pensa que sóc un noi. Barcelona: Bellaterra, 2018 (I**  Lab) 

                   

 

 

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

                   

 

 

-  Sara, López.. Los Espejos mienten. Castellón: Sanguina, 2020  (I** Lop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Las ovejas pastan en el prado en sus bonitos jerséis 

blancos. Los cerdos están en su pocilga, y se pasan 

el diá 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 extraño. —Es que soy un 

cerdito —dice el cordero. Pero esto es de locos… ¿O 

tal vez no? 

A Noah le gusta el baloncesto, pintarse las uñas de 

lila, viajar en escoba voladora y jugar con su mejor 

amiga Lucía. Pero cuando se mira al espejo... ¡No le 

gusta lo que ve! 

http://aladi.diba.cat/record=b1888711~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1899331~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1996627~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/cI**+Lop/cI!l*!l*+!mLop!c/-3,-1,,B/browse
http://aladi.diba.cat/record=b1888711~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1899331~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1996627~S171*cat
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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) 

    

                                                                                                   

 

-  Mozetic, Brane. Mi Primer amor. Barcelona: Bellaterra, 2016  (I** Moz) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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. 

Cuando tenía 6 años, tuve un gran amigo en el parvulario. 

Estábamos siempre juntos, en el patio, en el comedor, y 

cuando íbamos de excursión formábamos pareja. Pero eso 

a las maestras no les gustó y nos separaron. Y nos hicieron 

sentir que nuestras emociones no eran correctas. Cuando 

me hice mayor, entendí que no tenían derecho a hacernos 

eso. 

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. 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1560264~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1374153~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1824660~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/cI**+Moz/cI!l*!l*+!mMoz!c/-3,-1,,B/browse
http://aladi.diba.cat/record=b1888709~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888709~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1560264~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1824660~S171*cat
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- Pavón, Mar. En el país perfecto. Madrid: La Locomotora, 2016 (I** Pav)               

 

 

- Peix, Susana. Vull ser reina. Vigo: Triqueta Verde, 2021  (I** Pei) 

 

  

 

- 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?  

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…  

Els guerrers estaven preparats per a un nou combat 

quan en Will va dir als seus companys:—Vull ser 

reina!—Què dius? —van riure alguns soldats.—Això 

és impossible! —va exclamar un altre.—En tot cas, 

deus voler ser rei! «Tant se val», va pensar en Will, i 

no en va tornar a parlar. Però estava decidit: no 

pararia fins a aconseguir-ho. 

http://aladi.diba.cat/record=b1858304~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aPeix%2C+Susana/apeix+susana/-3,-1,0,B/browse
https://aladi.diba.cat/record=b1979315~S171*cat
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/cI**+Pei/cI!l*!l*+!mPei!c/-3,-1,,B/browse
http://aladi.diba.cat/record=b1888517~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1858304~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888517~S171*cat
https://aladi.diba.cat/record=b1979315~S171*cat
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- Piratrans Carabarco. A.T.A., Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera.  Málaga: 

La Calle, 2015 (I** Pir)           

                      

  

- Prado, Miguelanxo.  Amani. Barcelona: Astronave, febrero de 2020  (I** Pra) 

                                                 

 

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

       

   

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                  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?  

Los hipopótamos son los animales más peligrosos de 

África. Amani es un hipopótamo tranquilo y simpático 

que prefiere tener amigos que rivales, y busca en las 

orillas del río el mejor modo de ser feliz sin molestar a 

los demás. Sobre la importancia de aceptarse a uno 

mismo. 
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 I***   (11 a 13 anys)                    

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

          

 

-  Villanueva i Perarnau, Muriel. Duna: diari d'un estiu.  Barcelona: Babulinka Books, 2015  

(I*** Vil)           

        

          

 

 

- Villanueva i Perarnau, Muriel. Dunes: diari d'un altre estiu. Barcelona: Babulinka Books, 

novembre 2019 (I*** Vil) 

 

 

 

 

 

 

                        

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 provar-

se vestits.  

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. 

Ja fa dos anys que escric aquest diari i em sembla que ha 

esdevingut el meu segon millor amic, el primer és en 

Max. Ara que tenim catorze anys, la nostra amistat ha 

madurat, però l'amor que sento per ell s'està posant 

interessant i... una mica complicat. I a sobre l'avi Ignasi 

s'ha enamorat i una empresa promotora vol canviar el 

preciós paisatge de Dunes. 
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Còmic Infantil      

 

- Ikeda, Riyoko. La Rosa de Versalles. Barcelona: ECC Ediciones, abril 2020  (IC Ike) 

 

- Leyh, Kat, Snapdragon. Barcelona: Astronave, marzo de 2021 (IC Ley) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-O'Neill, Katie. Érase una vez dos princesas. Barcelona: Brúfalo Lector Ediciones S. L., 2019  (IC 

ONe)  

 

 

   Desde su primera publicación en 1972 en la revista semanal 

Margaret, La rosa de Versalles ha tenido una gran acogida por 

parte de sus lectores a lo largo de más de 40 años. Un drama 

humano con el trasfondo de la Revolución francesa, que 

comienza con el encuentro entre María Antonieta, Óscar 

François y Hans Axel von Fersen. 

Snap cree que en su ciudad hay una bruja. Al menos, eso es lo 

que dicen los rumores. Pero la realidad es que Jacks solo es una 

señora algo gruñona que lleva crocs y que se dedica a vender 

esqueletos de cuerpos animales en Internet tras realizarles un 

pequeño ritual para calmar sus espíritus. Es un poco raro, sí, 

pero Snap también piensa que mola mucho. 

 

Cuando la intrépida Amira rescata a la dulce Sadie de la torre 
donde ésta se encuentra prisionera, ninguna de 
las dos esperaba que su planificada vida diera un vuelco. A 
medida que el vínculo entre ambas se hace más fuerte, 
descubren que juntas pueden afrontar sus miedos, aprender a 
aceptarse a sí mismas y llegar a ser el tipo de princesa que 
realmente querrían ser. Acompaña a Sadie y a Amira en esta 
vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos que derriba uno 
a uno los clichés del género para descubrir qué significa 
realmente aquello de ser "felices para siempre". 
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-  Portolano, Cristina. Soc la mar. Madrid: Liana Editorial, octubre de 2020. (IC Por) 

  

 

-  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. 

Soc la mar és una història fantàstica que explora el món de les 

emocions, el descobriment de la pròpia nuesa, la por i l’atracció 

cap a l’altre. A través de la mirada d’una nena i del seu amic 

Franky, un peix pallasso antropomorf, ens submergim en les 

profunditats d’un oceà imaginari, on entre anemones que 

poden fer-nos mal i peixos en transformació, acompanyem la 

petita Mar en un viatge que ens recorda el Ponyo de Miyazaki, 

però al revés, de la terra a l’aigua. 
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 Novel·les juvenils                                Trobareu els llibres la 2ona planta 

 

- Anaya, Santi. Mi nombre es Violeta. Barcelona: Cross Books, 2018 (JN Ana)             

                                                                                  

 

- Blacker, Terence. De chico a chica. Madrid: SM, 2005 (JN Bla) 

 

- Borinsky, Agnes. Sasha Masha. Barcelona: Kakao Books, 2021 (JN Bor) 

 

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. 

Sam López, la nueva alumna del colegio Bradbury Hill, no pasa 

desapercibida. Todas las chicas quieren ser como ella y todos los 

chicos quieren ser su novio. Sin embargo, sólo su primo Matthew 

y su pandilla saben que, en realidad, Sam es un chico. 

Con una prosa cargada de humor y una original estructura 

narrativa, Terence Blacker compone un ágil relato, divertido de 

principio a fin, en el que nada es lo que parece. 

¿Qué significa un nombre? Alex es amable, buen hijo y buen estudiante, 

pero no se siente un chico real. Su novia tiene las cosas muy claras, pero 

Alex solo piensa en la vez que se puso un vestido y le dio nombre a la 

persona que lo llevaba: Sasha Masha. Mientras trata de averiguar a qué 

se refiere ese nombre, conoce a un chico con el pelo azul llamado 

André, un adolescente gay al que no le da vergüenza experimentar con 

su identidad de género. Al adentrarse en el mundo de André, Alex 

entiende que Sasha Masha necesita salir al exterior y que quizá ella 

forme parte de algo mucho más grande. 
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- Burgess, Melvin.  Billy Elliot.   Barcelona: Cruïlla, 2002  (JN Bur)             

                                                                                  

 

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

                                                                                  

 

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

                                                                                  

 

 

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. 

 

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...  

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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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. 

 

 

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.  

 

 un nen. 

 

- Cela, Jaume. Bruna: una mirada trans. Barcelona: La Galera Young,  2021 (JN Cel)  

- Cela, Jaume. Bruna: una mirada trans. (Castellà) Barcelona: La Galera Young, 2021 (JN Cel) 

  

 

- Gino, Alex. George (CATALÀ). Barcelona: Fanbooks, 2016 (JN Gin)    

- Gino, Alex. George: simplemente sé tú mismo. Barcelona: Nube de Tinta, 2016  (JN Gin)    

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

- López, Fernando J. La Versión de Eric. Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2020 (JN Lop) 

 

 

 

 

 

 

Estranya! Indefinit! Ni carn ni peix! Perversa! Sonat dels collons 

(o de la vagina)! Al llarg de la meva vida m'han catalogat amb 

aquestes i altres paraules, totes igual de colorides. Però qui soc 

jo de veritat? Em dic Bruna i soc una noia trans. I aquesta és la 

meva història. 

Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor 

de éxito. Sin embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta 

en la comisaría para confesar un crimen. En realidad, cualquier 

suceso tiene un pasado y muchas formas de contarlo. Esta es la 

versión de Eric. Una muerte, una confesión y un pasado que nos 

lleva hasta esta madrugada donde todo puede suceder. 
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- MacSmith, Tobly. Stay gold. Madrid: Fandom Books, 2021 (JN Mac) 

 

  

 

 

- Mejuto, Eva. 22 segundos. Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2019  (JN Mej) 

 

 

 

 

- Miró, Sandra. Tal y como eres. Barcelona: Esencia, 2021 (JN Mir) 

 

 

 

 

 

 

Pony solo quiere pasar desapercibido durante el último año de 

instituto. Cansado del interés que suscitaba después de 

declararse transgénero, espera un nuevo comienzo en Hillcrest 

Hight. Georgia empieza a sospechar que hay vida más allá de las 

animadoras y los chicos del equipo de fútbol. Por eso, se 

prometió a sí misma que las citas estarían oficialmente 

prohibidas este año. El primer día de clase, el chico nuevo y la 

animadora se miran a los ojos. 

Álex, hasta ese momento, solo había vivido de puertas adentro. 

Ahora ya no había marcha atrás. La cámara encendida le pedía 

que hablase. Soy Álex, un chico transexual. Abro este Vlog para 

compartir con vosotros mi vida. Quien me conozca y vea este 

vídeo entenderá muchas cosas, o incluso no comprenderá o no 

querrá comprender nada. Lo distinto asusta, da vértigo porque 

nos obliga a cuestionarnos tantas cosas... Por eso hago este 

vídeo, porque no quiero tener miedo ni vergüenza de ser quien 

soy. 

Kevin y Clara son mellizos y pelirrojos; son parecidos pero no 

iguales. Kevin tuvo que irse de casa con catorce años, ya que sus 

padres no aceptaban tener un hijo trans. Gracias a su tía Cecília, 

dio con un hogar en el que se le quería y respetaba tal y como él 

era... 
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- Palomas, Alejandro. Un Fill. Barcelona: Bridge, 2015  (JN Pal)                                                            

 

 

 

 

 

 

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

                                                           

 

- Spangler, Brie. El Corazón de la Bestia. Barcelona: Montena, 2017 (JN Spa)  

                                                           

 

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.  

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.  

 

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.  
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Yadriel ha invocado a un espíritu y ahora no puede librarse de él. 

En el mundo de Yadriel, los nahualos liberan espíritus y las 

nahualas tienen la capacidad de sanar. Cuando su familia latina 

se muestra reticente a aceptar su identidad, Yadriel decide 

demostrarles que es un auténtico nahualo. Con la ayuda de su 

prima Maritza, realiza su ceremonia de quince años e invoca a su 

primer espíritu. Pero el espíritu resulta ser Julián Díaz, el chico 

malo del instituto, y Julián no piensa cruzar tranquilamente al 

más allá 

Contes com a antídot és un llibre pensat per contrarestar els 

efectes tòxics de la societat capitalista, neoliberal, globalitzada, 

androcèntrica, patriarcal i discriminadora en la qual ens toca 

viure. A través de set contes de diferents temàtiques i els 

posteriors infoantídots, que són quadres on hi ha dades per 

aprofundir sobre els temes de cada relat, es pretén conscienciar 

a les lectores i lectors i invitar-los a debatre a casa o a classe 

sobre com poden aportar el seu granet de sorra. 

- Thomas, Aiden. Los Chicos del cementerio. Barcelona: Kakao Books, 2021 (JN Tho) 

  

 

- Vázquez Bonavila, Eva. Contes com a antídot: el pes del que expliquem. Tarragona: Editorial Lo Diable 

Gros, 2021 (JN Vaz) 

 

  

 

- 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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Horari 
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