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 Un conte propi: històries per escoltar i llegir, heroïnes per descobrir / Pandora Mirabilia, Camila Monasterio 
i Irene Cuesta. Barcelona: Takatuka, 2018. 
Els cinc contes que apleguem en aquest llibre es basen en les vides de dones reals, que han lluitat en 
diferents èpoques i regions del món per tal que el nostre planeta es converteixi en un lloc millor per a 
tothom. Un llibre il·lustrat, acompanyat d'un contacontes amb banda sonora i una cançó. 
 

 D de dona / Tomàs Abella. Barcelona: Intermón Oxfam, 2005. 
Llibre amb fotografies que retraten la realitat de les dones a la sabana africana, on hi ha el poble de  Whotie. 
Allà plou poc i fa calor. La gent s'ha d'espavilar per menjar. L'àvia Mariata i les altres dones del poble 
s'espavilen més que ningú.  
 

 Les vambes de la Sofia / Frederick Lipp i Jason Gaillard. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 
Sofia i la seva mare tenen una petita casa i uns quants animals. El pare de Sofia va morir perquè no hi havia 
cap metge ni cap hospital a prop del poble. Però Sofia té un desig secret: vol anar a l'escola. Aquest desig  
canviarà la seva vida per sempre. 

 
 Amb ulls de nena / Frederick Lipp i Jason Gaillard. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 

Amb ulls de nena parla de nenes, de les seves dificultats, dels seus somnis, dels seus privilegis… Escrit amb 
Amparo Tomé, totes i tots ens podrem reconèixer fàcilment en la diversitat de situacions que presenta el 
llibre, dificultats i trampes en els vincles amorosos, anècdotes del món publicitari, frases de pensadores i 
pensadores famoses, dones premi Nobel, el preu que paguen moltes nenes pel fet d’haver nascut dones… 

 
 Els nens i les nenes / Brigitte Labbé i Michel Puech. Barcelona: Cruïlla, 2002. 

 

Aquest llibre pertany a la col·lecció Pensa-hi  que està formada per una sèrie de llibres clars, directes i divertits 
per acostar els infants al món de les idees. En aquest cas, a les diferències entre les nenes i els nens. 

 
 El talp Eudald i la Violeta Vullserjo / Maite Carranza. Barcelona: Cruïlla, 1993. 

El talp Eudald, ja vell, explica als seus petits nebots com va conèixer la Violeta, una dona que conduïa 
autobusos, feia truites, s'ocupava dels fills i somiava pilotar avions. Però no ho tenia gens fàcil perquè gairebé 
tothom opinava que les dones s'havien d'ocupar només de feines de la casa. 

 
 Artur i Clementina / Adela Turín. Barcelona: Lumen, 2001. 

 

Aquest conte explica la història de les tortugues Artur i Clementina. Quan es varen casar, Clementina somiava 
en una vida plena d'aventures i descobriments, però la realitat va ser una altra ben diferent. Fins que un bon 
dia va decidir viure d'acord amb els seus desitjos i triar ella mateixa el que li convenia. 
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 Rosa caramel / Adela Turín. Pontevedra: Kalandraka, 2017. 
 

Aquest conte explica la història de les tortugues Artur i Clementina. Quan es varen casar, Clementina somiava 
en una vida plena d'aventures i descobriments, però la realitat va ser una altra ben diferent. Fins que un bon 
dia va decidir viure d'acord amb els seus desitjos i triar ella mateixa el que li convenia. 
 

 La caputxeta forçuda / Vivim del Cuentu. Barcelona: Baula, 2013. 
 

Ens presenta una versió divertida del clàssic de Perrault amb la qual els infants gaudiran i sobretot riuran amb 
aquesta peculiar Caputxeta que carreteja ella sola un cistell que ni la compra de tot el mes igualaria en pes, 
una noieta que fa fúting, no oblida fer estiraments. Per contra, el llop ferotge, en aquest cas resulta ser un llop 
mandrós, llaminer i curt de vista,... 
 

 La rateta que llegia a l'escaleta / Vivim del Cuentu. Barcelona: Baula, 2013. 
 

Com que la rateta no és massa presumida el que decideix és comprar un llibre, perquè li encanta llegir! I és 
clar, es posa a llegir a l’escaleta, com no. Els pretendents, un rere l’altre,  l’aniran festejant, però quan una 
rateta llegeix… és molt més exigent i, més quan demana quin conte s’han llegit o comprat  darrerament. 
 

 

 

 

 

 Sistema sexo-género: unidad didáctica /Seminario de Educación para la Paz. Madrid: Catarata, 1996. 
Aquesta unitat didàctica pretén sensibilitzar sobre la problemàtica actual de la dona, demostrar que vivim en 
una cultura sexista masculinitzant, descobrir les causes i formes d'aprenentatge dels rols masculí i femení, 
habituar al maneig dels conceptes "sexe" i "gènere" i fomentar un concepte positiu de si mateix/a 
encoratjant les relacions pacífiques entre les persones. 
 

 Material monogràfic: A la recerca de la igualtat. Barcelona: Intermón Oxfam, 2003. 
Se centra en aquells aspectes en què persisteixen les desigualtats entre homes i dones a la societat actual. 
Els àmbits en què se situa abasten des de la realitat més immediata, passant per la família i l'escola, fins a la 
presentació de realitats llunyanes en les quals es constaten situacions similars de discriminació i desigualtat 
d'oportunitats. 
 
També podeu trobar aquest material aquí:  
www.kaidara.org/es/soy-y-me-gusta  
 

 No más violencia contra las mujeres: materiales para la educación en derechos humanos / Amnistía 
Internacional. Madrid: Amnistía Internacional, 2007. 
Aquest material pedagògic té l'objectiu de despertar en l'alumnat una consciència de solidaritat entorn a la 
igualtat de drets de les nenes i dones. Les propostes d'activitats estan diferenciades per etapes educatives i 
per edats. 
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PER AMPLIAR CONEIXEMENTS DEL PROFESSORAT 

LLIBRES D'ASSAIG 

 Todos deberíamos ser feministas / Chimamanda Ngozi Adichie. Barcelona: Penguin 
Random House, 2015. 

 Las mentiras científicas sobre las mujeres / Eulalia Pérez. Madrid: Los Libros de la 
Catarata, 2017. 

 El siglo de las mujeres / Victoria Camps. Madrid: Cátedra, 2013. 
 En lluita: les dones i els seus drets  / Nikki van der Gaag.  Barcelona: Intermón 

Oxfam, 2005. 
 Maltractament, un permís mil·lenari: la violència contra la dona / Ana Kipen i 

Mónica Caterbert. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 
 Dones invisibles: 50 retrats de dones que han canviat la història sense que la 

història ho reconegui / Maria Lluïsa Latorre. Barcelona: Viena, 2011. 
 Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros: trampas y tramposos en la cultura de 

la desigualdad /Miguel Lorente. Barcelona: Planeta, 2014. 
 La urdimbre sexita: violencia de género en la escuela primaria / Emilia Moreno 

(coord.) Màlaga: Aljibe, 2013. 
 Mou-te per una educació en igualtat / Raquel Ocaña i Tania Mata. Madrid: Ajuda en 

Acció, Entreculturas i InteRed, 2008. 

DOCUMENTALS I PEL·LÍCULES 

 Silencioses i en palaus: dones rurals a Tunísia / Sàgar Malé. 2002. 
 Mimi, la joie! / Marten Persiel. 2007. 
 Osama / Siddiq Barmak. 2003. 
 El Cairo 678 / Mohamed Diab. 2010. 
 Quiero ser como Beckham/Gurinder Chadha. 2002. 
 Kandahar /Mohsen Makhmalbaf. 2001. 
 La bicicleta verde / Haifaa Al Mansour. 2012. 
 Agua / Deepa Mehta. 2005. 
 La fuente de las mujeres / Radu Mihaileanu. 2011. 
 La boda del Monzón / Mira Nair. 2003. 
 Mujeres de El Cairo / Yousry Nasrallah. 2009. 
 Generación robada / Phillip Noyce. 2003. 
 Violette / Martin Provost. 2013. 
 La piedra de la paciencia / Atiq Rahimi. 2013. 
 Los limoneros / Eran Riklis. 2008. 
 El color púrpura / Steven Spielberg. 1985. 
 Moolaadé / Ousmane Sembene. 2005. 
 La mujer del chatarrero / Danis Tanovic. 2013. 



 

 

 

Aquesta exposició, dissenyada i editada pel Fons Pitiús, està 
a la vostra disposició per instal·lar-la a l'escola, prèvia 
sol·licitud. 

A través de tres dones de diferents indrets, Vandana (Índia), 
Wangari (Tanzània) i Rigoberta (Guatemala), i de fotografies 
aquesta exposició permet reflexionar sobre la situació dels 
drets de les dones a diferents indrets del món. 
 
OBJECTIUS 
– Conscienciar sobre la vulneració dels drets de les dones 
– Fomentar la reflexió sobre la desigualtat de gènere 
– Analitzar algunes de les injustícies a què han de fer front 
les dones arreu del món, especialment pel que fa a la càrrega 
de treball, a les dificultats d’accés a l’educació i a la falta de 
llibertat per prendre les seues pròpies decisions. 
– Estimular la confiança en la possibilitat de canvi i de millora 
en el futur a través de la nostra implicació. 

FORMAT 
Integren l’exposició: 
– Les figures de tres dones que tenen una alçada aproximada 
d’1,50m i que presenten amb un text les tres àrees 
temàtiques de l’exposició. 
– 16 fotografies (de 30x40cm) de diversos indrets del món 
que exemplifiquen allò que diuen les tres dones 
protagonistes. 
– 5 peces d’artesania tèxtil amb representacions de dones 
realitzant activitats quotidianes. 

  

EXPOSICIÓ: LA DONA AL MÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Recull de materials didàctics sobre equitat de 
gènere 
 

El Fons Menorquí de Cooperació ha creat un banc de 
recursos educatius que facilita el treball dels 
continguts de l’Educació per al Desenvolupament a 
l’aula. Inclou propostes educatives per a les etapes 
d'infantil, primària i secundària, així com material per 
al professorat. 

 

http://www.fonsmenorqui.org/sensibilitzacio/index.php?idCat=7&id_pagina=28 

 

 

 Activitats i contes de coeducació: 8 de marzo todo el año 

Aquest material de Justícia Alimentària proposa activitats per 
treballar la perspectiva de gènere no únicament en una data 
aïllada, sinó al llarg de tot el curs i des de les diferents àrees 
curriculars. 

 

https://justiciaalimentaria.org/recursos/8-marzo-todo-el-ano  

 

 

 

 

 
 Coeducació i igualtat de gènere 

 
Aquest portal de la Generalitat de Catalunya presenta recursos, 
experiències, bibliografia, enllaços per ampliar coneixements sobre 
aquesta temàtica: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/ 

 

RECURSOS D'INTERNET 

PER AL TREBALL A L'AULA 

PER AMPLIAR CONEIXEMENTS DEL PROFESSORAT 



 Guia de coeducació per als centres educatius: 
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs
/publicacions_eines10.pdf 

 

 

 

 Pàgina web: Educar en igualdad 
Presenta notícies d'actualitat, documentació, material 
educatiu i enllaços d'interès per treballar i aprendre'n 
més sobre la igualtat i la prevenció de la violència de 
gènere. 
www.educarenigualdad.org 

 

 

 

 Guia per a l'ús no sexista del llenguatge 
La UAB ha fet aquesta útil i entenedora guia per emprar un llenguatge no sexista, 
amb propostes d'ús en català, castellà i anglès. 

http://www.uab.cat/Document/182/479/Guia_us_no_sexista_llenguatge2,0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos per a una educació transformadora: 
http://www.lafede.cat/recursos-educatius/?cat=11 

El Centre de Recursos per una educació transformadora és una eina 
adreçada a ONG, professorat, escoles, universitats, educadores i 
educadors socials, associacions de lleure infantil i juvenil, administracions 
públiques, mitjans de comunicació i totes les persones interessades en 
l’educació transformadora. Pretén posar a l’abast recursos d’educació en 
l’àmbit de la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

I a més... recursos per treballar a l'aula l'educació transformadora 

i per a la ciutadania global 



 Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global: 
www.ciudadaniaglobal.org  

Xarxa formada per un col·lectiu divers d'educadors i educadores, que 
pertanyen a diferents comunitats autònomes de tot el territori espanyol, 
que aposten  per una escola compromesa amb la construcció d'una 
ciutadania global responsable amb la humanitat i el planeta. 
 

 

 EduAlter: www.edualter.org  

Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la 
interculturalitat. 

 

 

 

 

 Portal PAULA: www.portalpaula.org  

Espai de suport de la Fundació Solidaritat UB a la tasca educativa de 
mestres i professorat des de la mirada de la cultura de pau. 
És un suport per a la integració de l'educació per a la ciutadania global al 
currículum. 

 

 

 Connectant Mons: www.conectandomundos.org/ca  

Connectant mons és una proposta educativa d'Oxfam Intermón que combina 
l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual participen 
més de 16.000 alumnes de diferents països. 

  

 
 
 

 Kaidara: www.kaidara.org/ca  

Recull d'experiències i recursos educatius d'Oxfam Intermón per a una 
ciutadania global. 

 

 

 



 

 Recull de recursos educatius: https://fonsmenorqui.org/sensibilitzacio/index.php?idCat=3&id_pagina=28  

El Fons Menorquí de Cooperació ha creat un banc de recursos educatius que 
facilita el treball dels continguts de l’Educació per al Desenvolupament a 
l’aula. Inclou propostes educatives per a les etapes d'infantil, primària i 
secundària, així com material per al professorat. 


