Annex 1 / Contes amb perspectiva de gènere
Contes sobre fluïdesa de gènere:
Visca les ungles pintades, Alicia Acosta.
Sirenes, Jessica Love.
Las cosas que le gustan a Fran, Berta Piñán.
Oliver Button és una nena, Tomie de Paola.
El niño perfecto, Bernat Cormand.
El vestido de mamà, Dani Umpi i Rodrigo Moraes.
Cua de Sirena, Alba Barbé.
El monstre rosa, Olga de Dios.
Estereotips de gènere:
Elmer, David Mckee.
Rosa Caramel, Adela Turin.
Elenita, Campbell Geeslin.
La història del bobons amb ulleres, Adela Turín.
Nos gustamos, Juanolo.
Billy y el vestido rosa, Anne Fine.
La peluca de Luca, Helena Berenguer.
Guyi Guyi, Chen Chih-Yuan.
Piratas y Quesitos, Carmen Herrera.
Piratrans Carabarco, Sylvia Rivera.
Marta y la Sirena, M. Luisa Guerrero.
Arturo y Clementina, Adela Turín.
Per quatre cantonades de no res, Jerome Ruilier.
El niño que no queria ser azul, la niña que no quería ser rosa, Patricia Fitti.
Diversitat familiar:
Amb la Tango som 3, Justin Richardson.
Familium XXI, Bel Bellvehi.
Maravillosas familias, M. Luisa Guerrero.
El gran libro de las familias, Mary Hoffman.
Mi papa es un payaso, Jose Carlos Andrés.
El amor de todos los colores, Lucía Moreno.
Paula tiene dos mamás, Newman Leslea.
El Frederic i les seves famílies, Mili Hernández.
Diversitat d’afectes:
El príncep i el cavaller, Daniel Haack.
Titiritesa, Xerardo Quintá.
La Princesa Li, Elena Rendeiro.
Rey y Rey, Linda de Haan.
Mi primer amor, Paola Pérez.
Mami ya no tengo frío, Lorena Mondragón.
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El lapicero mágico, Luis Amavisca.
Las tres So]as, Juan Rodríguez Matús.
El corazón de Ana, Killari Rin.
Javier i el príncipe del mar, Nimphie Knox.

Valors educatius:
La petita intolerància, Mar Pavón i Virgínia García.
De què fa gust la lluna?, Michael Grenjniec.
Orelles de papallona, Luisa Aguilar.
El peix irisat, Marcos Pfister.
Si yo tuviera una púa, Eva Clemente.
T’estimo quasi sempre, Ana Llenas.
El secret d’estimar, Sarah Emmanuelle Burg.
La gran fàbrica de les paraules, Agnes Lestrade.
Vermell o perquè el bullying no és cap broma, Jan de Kimder.
El meravellós peludiu -renudiu-xiquitiu, Beatrice Alemagna.
Los cinco desastres, Beatrice Alemagna.
Leo no es un extraterrestre, Susana Peix.
Prevenció d’abusos infantils / límits / sexualitat:
El meu cos és meu, Dagmar Geisler.
Clara y su sombra, Elisenda Pascual i Martí.
Crida ben fort, Estela, Patricia Reduán de Páramo.
Pessigolles, Alba Barbé.
Una Caperucita Roja, Marjolaine Leray.
El tresor de Lilith, Carla Trepat Casanovas.
Sexo es una palabra divertida, Cory Silverberg.
Emocions:
Per què plorem?, Fran Pintadera.
El monstre de colors, M. Rosa Vidiella.
Paraules dolces, Carl Norac.
De què té por el ratolí?, Emily Gravett.
Menjapors, Jorge Zentner.
Recepta de pluja i sucre, Mónica Gutiérrez.
La cosa que más duele en el mundo, Paco Liván.
Autoexploració, autoestima i apoderament:
D’on venen les idees?, Jordi Amenós.
Què en fas, d’un problema?, Kobi Yamada.
Me aburro, Carmela Trujillo.
Salvatge, Emily Hughes.
Yo voy conmigo, Raquel Díaz Reguera.
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Annex 2 / Anàlisi de contes infantils

Famílies
SÍ

NO

QUANTS?

SÍ

NO

QUANTS?

Pares presents i fent les
cures de les criatures
Mares presents i fent les
cures de les criatures
Criatures amb una mare i
un pare
Criatures amb dues mares
o dos pares
Criatures en família
monoparental
Criatures que conviuen
amb família extensa
Criatures que viuen en
centres
Criatures que sempre
viuen en un mateix lloc
Criatures que viuen
en llocs diferents cada
setmana
Criatures que han perdut
la mare o el pare

Amistat

Amistat entre nens
Amistat entre nenes
Amistat entre nens i
nenes
Amistat entre persones
grans i menors
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Etnicitat, cultura, religió i creences
SÍ

NO

QUANTS?

Criatures i adultes amb
pell clara
Criatures i adultes amb
pell fosca
Famílies amb criatures
amb el mateix color de
pell
Famílies amb criatures
amb diferent color de pell
Simbologia, atuells
culturals o religiosos
Festes i tradicions
culturals/religioses
Sense tradicions ni
festivitats ni símbols
culturals/religiosos
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Cossos
SÍ
Criatures o adultes amb
cossos grans
Persones amb cossos no
normatius (nenes amb
pels, nens amb els cabells
llargs, nens amb mames...)
Criatures sense diversitat
funcional
Criatures que desaﬁen les
normes de funcionalitat
a partir de la seva forma
de ser
Criatures amb diversitat
funcional visible (ulleres,
cadira de rodes, suport
per caminar...)
Criatures o persones amb
cossos que no s’assignen
a mascle o femella
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QUANTS?
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Gènere: identitat de gènere i expressió de gènere
SÍ

NO

QUANTS?

Personatges principals
que no es puguin identiﬁcar (per les lectores) com
a nen o nena
Una o més nenes com a
personatge principal
Un o més nens com a
personatge principal
Criatures o adults que
tinguin una expressió de
gènere oposada al seu
gènere assignat
Criatures o adults que no
s’identiﬁquin amb una
identitat de gènere ﬁx
Nens empàtics i que
cuidin els altres
Nenes empàtiques i que
cuidin els altres
Nenes que prenguin
la iniciativa, resolguin
problemes o siguin
valentes
Nens que prenguin la
iniciativa, resolguin
problemes o siguin
valents
Nens que es descriguin
com a amables, dolços i
guapos
Nenes que es descriguin
com a amables, dolces i
guapes
Nens que portin els colors
de l’Arc de Sant Martí o
colors assignats al gènere
femení
Nenes que portin els
colors de l'arc de Sant
Martí o colors assignats al
gènere masculí
(segueix)
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Gènere: identitat de gènere i expressió de gènere
SÍ

NO

QUANTS?

SÍ

NO

QUANTS?

Nens que plorin quan
estant tristos
Nenes que plorin quan
estant tristes
Nenes que mostrin ràbia
quan estan enfadades
Nens que mostrin ràbia
quan estan enfadats
Nens amb vestit o amb
vestimenta femenina
Nens vestits de color rosa,
lila...
Nenes sense pestanyes i
cabells curts
Nenes amb vestimenta
masculina

Afectes

Afectes entre dues nenes
o dones
Afectes entre dos nens o
homes
Afectes entre una nena/
dona i un nen/home
Afectes entre més de
dues persones
Afectes entre persones
grans
Afectes en què alguna
persona s’identiﬁca amb
gènere neutre
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