
La coeducació és l’acció educadora que potencia la igualtat real 
d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i 
l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, 
sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o 
androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
 
La biblioteca, a part d’aquests títols, disposa d’altres llibres sobre el 
tema. 
 
 
 

LLIBRES INFANTILS 
 
I* Ace 
Aceituno, David  
L'Escriptori de l'Emily Dickinson.  
Coneix la vida d'una de les més grans  
poetes en aquest conte il·lustrat per  
l'Esther Gili. 
 
I* Bre 
Brenman, Ilan 
Les Princeses també es tiren pets. 
Descobreix, de la mà del pare de Laura,  
els secrets millor guardats de les  
princeses més famoses de la història.  
I veuràs com, tot i ser tan especials, tenen moltes coses en comú amb 
la resta de persones.  
 
I* Ko H 
Balmes, Santi 
Mamà y el mar. 
Àlbum il·lustrat que ens presenta 
la inspiradora història de tres  
generacions d'haenyeo, dones  
bussejadores la comunitat de les  
quals s'ha convertit en símbol  
cultural de l'illa de Jeju, a Corea  
del Sud. 
 

I* Lov  
Love, Jessica 
Sirenes. 
Una història explicada amb sobrietat i  
sensibilitat, que llança per terra  
els estereotips femenins. Una lliçó  
d’obertura cap a la diversitat, un exemple 
de tolerància i d’amor.  
 
 
I** Dia 
Díaz Reguera, Raquel 
La Violeta & Co canvien el món . 
El malvat senyor MM, que escampa unes molestes pólvores de 
micromasclisme per tot arreu. Per sort, la Violeta i la seva colla tindran 
l'habilitat de detectar aquests atacs subtils i podran canviar el món fent 
petites coses. 
 
 
I** Far  
Farré, Natza 
Que no t'expliquin contes!  
L’escriptora Natza Farré i la il·lustradora  
Gala Pont capgiren els referents de la  
nostra infantesa i ens conviden a fer un  
viatge crític que evidencia que les fake 
news fa segles que condicionen  
la nostra percepció del món.  
 
 
I** Mar 
Martín Vidal, Beatriz 
Caperuza.  
Un llibre que recrea tres moments crucials del conte clàssic:  
la investidura del personatge amb la capa i la caputxa, les preguntes al 
llop disfressat i la fugida de la panxa de la fera. 
 
 
 
 
 



I** Niv 
Nivola, Claire A.  
Plantant els arbres de Kenya :  
la història de Wangari Maathai. 
Amb precioses aquarel·les i una prosa  
lírica, Claire A. Nivola narra  
la meravellosa història de superació i  
esforç d’una dona per canviar la sort  
de la seva terra ensenyant a cuidar-la.  
 
I*** Cor 
Cormand, Bernat 
El Cap als núvols.  
En aquesta història viurem l'amor natural i la diversitat sexual, les 
masculinitats diverses i els rols de gènere en la infància. 
  
I*** Ken 
Kennedy, Douglas 
Les Fabuloses aventures de l'Aurora. 
Aurora, una nena autista, investiga la 
desaparició de la seva amiga. Una 
misteriosa història on la diferència, 
l’assetjament escolar i la família són  
els protagonistes. 
 
I*** Sol 
Solnit, Rebecca 
La Ventafocs alliberada.  
En el seu debut en la literatura infantil,  
Rebecca Solnit actualitza el conte clàssic  
amb una fresca i feminista Ventafocs  
i hi inclou un nou gir que ens inspirarà 
 a voler canviar el món. 
 
I613 San 
Sanders, Jessica 
Estima el teu cos.  
La llibertat és estimar el teu cos amb totes les seves “imperfeccions” i 
ser una perfecta imperfecta! Estima el teu cos t’encoratja a admirar i 
celebrar el teu cos per totes les coses increïbles que pot fer, i t’ajuda a 
veure que ets molt més que el teu cos! 

I92(100) Hal  
Halligan, Katherine 
Ellas cuentan : 50 mujeres y niñas que   
cambiaron el mundo. 
Les dones i nenes que apareixen en  
aquest llibre van afrontar amb gosadia  
els desafiaments i els perills que van  
trobar, arribant fins i tot a sacrificar les 
 seves vides per seguir els seus somnis  
i fer del món un lloc millor… 
 I tu, t'atreveixes a formar part del canvi? 
 
 
 

CÒMICS 
 
C Ber 
Bermúdez Raventós, Ian 
Transitem. 
Xavier ha pres una decisió important  
sobre la seva transició. En paral·lel,  
la seva feina com a professor i  
les experiències de les seves amistats  
li permetran entrar en contacte amb la resta 
del col·lectiu, i alhora obrirà els ulls sobre 
les dificultats que encara els queden per 
 superar a les persones trans. 
 
C Ose 
Oseman, Alice  

 Més que paraules.   

 Un Pas endavant.  

 Noi coneix noi. 

 La Meva persona favorita.  
Dos nois es coneixen. Es fan amics. S'enamoren. Aquesta història 
d'amor entre dos nois, un declaradament homosexual i l'altre en vies 
d'autodescobriment, ens recordarà que hi ha primers amors fràgils  
com el vidre i memorables com el diamant. 
 
 
 



C Rib 
Riba Rossy, Raquel 
Una Habitación propia con wifi.  
Lola Vendetta s'ha bolcat amb tanta passió  
en la defensa de la revolució femenina i  
l'aposta per una nova masculinitat que no  
s'ha adonat que dins seu s'estava gestant 
una altra revolució.  
 
C Sat 
Satrapi, Marjane 
Brodats. 
Brodats és un llibre radicalment viu que ens  
ensenya què vol dir ser dona, no només en  
un país islàmic, sinó a qualsevol punt del món. 
 
C Sol 
Soler, Sara 
Us. 
L'origen d'Us és un fanzine que va publicar Sara Soler el 2019 per 
explicar el procés de transició de la parella. El llibre pretén donar 
visibilitat a la realitat trans i aportar-nela seva visió i granet de sorra 
davant la gran desinformació que hi ha sobre la disfòria de gènere, 
amb humor i des de l'experiència pròpia. 
 
 

NOVEL·LA JUVENIL 
 
JN Gar 
Garden, NancY 
Annie en mis pensamientos. 
clàssic a la ficció juvenil lèsbica. Narra la història 
d’amor de dues noies molt diferents, Annie i Liza, 
amb la ciutat de Nova York de fons. 
 
JN Lor 
Lorente, Anabel 
True story. 
Un conjunt d'històries il·lustrades de relats, 
de maltractament, solitud, desigualtat i coratge.  
 

JN Mon 
Monzó, Jaume 
Sense connexió. 
Una història transmèdia sobre assetjament  
escolar, diversitat sexual i relacions d'amistat 
tòxiques escrita a cop de stories, tuits,  
missatges, versos de Maria-Mercè Marçal i  
codis QR amb música de El Diluvi, Obrint Pas 
o La Fúmiga. 
 
JN Ver 
Vera, Ivan 
Àunia : l'anhel de llibertat d'una noia ibèrica.  
L’Àunia és una noia ibèrica, de la tribu  
dels indigets; una hàbil caçadora que  
amb només tretze anys es rebel·la contra el rol que li imposa la 
societat i se’n va de casa a la recerca de la llibertat. 
 
 
 

NOVEL·LA 
 
N Her 
Hernández Campano, Óscar 
El Viatge de Marcos . 
Novel·la guardonada amb el Premi Odisea  
el 2002 que s’ha convertit en un referent  
de la literatura LGTBIQ+. Encara ara,  
segueix emocionant tot tipus de persones,  
sense entendre d’orientació sexual,  
de gènere o d’edat. 
 
 
N Sli 
Slimani, Leïla 
El País dels altres. Primera part, guerra, 
 guerra, guerra. 
Novel·la sobre la descolonització, sobre la incomprensió i la 
intolerància. 
 
 



SOBRE EL TEMA  
 
 
177.6 En d 
En defensa d'Afrodita : contra la cultura de la monogàmia.  
En Defensa d’Afrodita, vol ser un càntic col·lectiu a unes noves formes 
de relacionar-nos entre les persones. Unes formes lliures i no 
coercitives on la llibertat sexual sigui la garant 
de la construcció de la persona nova en  
una nova societat. 
 
177.6 Str 
Strömquist, Liv 
No siento nada. 
Encara ens podem enamorar de veritat? 
Per què les històries gairebé sempre acaben  
malament? Amb el to càustic i el rigor 
documental, Liv Strömquist analitza com 
li va al cor en aquests temps de capitalisme 
 tardà. 
 
30.055.2 Rod 
Rodríguez, Antonio J. 
La Nueva masculinidad de siempre : capitalismo, deseo y falofobias.  
Un assaig lúcid i provocador sobre l'amor, el sexe, el gènere i el 
capitalisme. 
 
92(Win) Win 
Winterson, Jeanette 
Per què ser feliç quan podries ser normal?  
Aquesta és la història d’una dona que no es rendeix. La història d’un 
esperit lliure que es va refugiar en els llibres i en la recerca de l’afecte 
per sobreviure en un món que no acceptava la seva manera de viure. 
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