LA HISTÒRIA DELS
BONOBOS AMB ULLERES

Adela Turín

ISBN:
ISBN: 978-84-84648-33-8
978-84-84648-33-8
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Hem de conformar-nos amb el que està establert
encara que ho considerem injust o cal lluitar per
canviar-ho?
Què hagueres fet tu en la mateixa situació que les
bonobes?
Alguna vegada has sentit que el teu treball no es
valorava o es reconeixia?
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VISCA LES UNGLES DE COLORS
Alicia Acosta

ISBN:
ISBN: 978-84-17673-12-3
978-84-17673-12-3

Per què penses que els dos xiquets es van burlar
de Joan? Com penses que el van fer sentir?
Què et sembla la sorpresa que li va preparar la
classe pel seu aniversari? Per què es va sentir
així de bé?
Quines coses t'atreveixes a fer a casa i no faries
a l'escola?

ELS HOMES PLOREM
Joan Turu

ISBN: 978-84-18522-76-5

Conte estrenat recentment sobre la
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importància de ser i sentir-se un mateix que
convida a reflexionar sobre les noves
masculinitats.
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JO VAIG AMB MI
Raquel Diaz Reguera
ISBN: 978-84-16817-17-7

Li diries a algun amic o amiga que canviara
alguna cosa per agradar a les altres persones?
Quina cosa has pensat que hauries de canviar
per tal d'agradar a la resta?
Què creus que et fa ser especial?

JO SÓC

Raquel Diaz Reguera
ISBN: 978-84-16817-69-6

Quines són les teues etiquetes? Per què
creus que les tens?
Alguna vegada les teues amistats no t'han
deixat expressar-te com t'agradaria?
Hi ha alguna persona amb qui et sents
amb llibertat per ser tu?
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DONES VALENCIANES QUE HAN
FET HISTÒRIA
Maria Viu i Sandra Capsir
ISBN: 978-84-90269-14-5
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Coneixies a alguna d'aquestes dones o alguna
que haja fet alguna cosa semblant?
Quina és la biografia que més t'ha sorprés?
Penses que ho van tindre fàcil per rebre
reconeixement?
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SÓC LA JAZZ

Jessica Herthel i Jazz Jennings
ISBN: 978-84-72908-48-2

Per què penses que s'enfada al principi quan fora
de casa no pot vestir-se amb la roba que volia?
Com actuaries tu si a la teua escola veieres a una
companya o company en aquesta situació?

En alguna ocasió has deixat de (jugar, fer,
vestir...) alguna cosa perquè et feia vergonya el

EL LLAPIS MÀGIC DE LA MALALA
Malala Yousafzai

ISBN: 978-84-91048-85-5

Què faries tu amb un llapis màgic? Què

que et podia dir la resta?
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canviaries?
Sabies que, encara hui en dia, moltes xiquetes no
poden anar a l'escola arreu del món? Què et
sembla?
Per quina causa penses que caldria lluitar i
reivindicar?
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LA VERITABLE LLEGENDA DE
SANT JORDI
Gemma Lienas i Valentí Gubianas
ISBN: 978-84-17978-60-0

Què et sembla que la seua mare i el seu pare
organitzaren una festa per buscar un pretendent
per a Maragdina?
Què et sembla que només escolliren dones per
anar amb els dracs?
Quina importància té la lectura en aquesta
història? Tu també penses que llegir ens obri
totes aquestes possibilitats?

LA TINA A L'EVEREST
Araceli Segarra

ISBN: 978-84-24651-92-3

Quina qualitat destacaries de Tina?
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Com et sentiries si aconseguires assolir un
objectiu tan important?

Com podem saber si un conte és coeducatiu?
Els personatges femenins interactuen entre elles d’algun
tema no referent a un xic.
Igual de protagonisme entre les xiques i els xics.
Desapareixen els rols clàssics
(home valent, heroi, fort ambiciós... i dona bonica, dolça, delicada...)

Desapareixen els estereotips de vestimenta, colors,
joguets i expressions corporals tipificades.
Ús de llenguatge no sexista.
(xiques i xics, persones adultes, famílies, tots i totes...)

Contacta amb nosaltres:

coeducacio@lescarolines.com

