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Amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona, des del grup
de treball de biblioteca, hem realitzat una selecció de llibres
lliures d'estereotips de gènere.
Hem considerat oportú que els llibres trenquin amb els models
establerts en la societat, ja que la construcció d'un marc mental
patriarcal es pot evitar i modificar des de les primeres edats.
Per això, és important que els infants puguin créixer amb relats
que fomentin la igualtat i que serveixin com a referents amb els
quals poder identificar-se.
A continuació us oferim una petita mostra de la selecció i us
convidem a venir a llegir el pròxim dia 9 de març a l'escola
de 10:15h a 11:15h.
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Les noies són capaces de tot
Hi ha noies altes, baixetes, rosses, pèl-roges, morenes..., i
totes ens encanten i ens meravellen perquè són plenes de
sorpreses!
Les noies poden fer tot el que es proposin, així que, si ets
una noia, tu també pots! Vols escalar la muntanya més
alta? O ser bombera? O la presidenta del teu país? Doncs
uneix-te a les noies d’aquest llibre! Veuràs les coses tan
increïbles que fan cada dia i descobriràs tot el que tu
també ho pots aconseguir!

Petita i Gran (biografies)
Aquesta col·lecció disposa de 8 contes diferents en les
quals podrem conèixer a 8 dones de diferents àmbits:
dissenyadores, pintores, científiques, aventureres... però
que tenen en comú que van seguir el seu somni tot i que
ho tenien tot en contra.

Sirenas
Una història comptada amb sobrietat i sensibilitat, que
llença els estereotips femenins i masculins per terra (no
deuria un nen disfressar-se de tauró o peix espasa i una
nena de sirena?).
Un llibre que no jutja ni condemna, que respecta el desig
de cadascun a ser el que somia i tria, sense
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estigmatitzar-ho. Una lliçó d'obertura cap a la diversitat, un
exemple de tolerància i d'amor.

Sóc una nena!
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?

Plantant els arbres de Kenya
Aquesta és la història real de Wangari Maathai, una dona
que va aconseguir que el paisatge de Kenya tornés a
portar el seu vestit de color verd. Wangari va convèncer
totes les dones: començarien amb un petit gest, plantant
arbres.
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Malala, una nena valenta de
Pakistan
Aquest conte ens explica la historia de la Malala, nascuda
a la vall de Swat al Pakistan.
Quan els talibans van prendre el poder van prohibir que les
nenes anessin a l’escola. Quan la Malala només tenia 11
anys va parlar en públic defensant la importància de
l’educació que els talibans prohibien. La van amenaçar fins
que un dia un milícia la va disparar quan tornava de
l’escola. Va ser tractada a molts hospitals per salvar-li la
vida fins que va arribar a Anglaterra on ara viu amb la
seva família.
la valentia amb la qual es va enfrontar al perill resulta
inspiradora per a que coneix la seva història. Malala ens
ensenya com es lluita en altres països per obtenir els drets
dels que gaudim.

El meravellós barret de Maria
El meravellós barret de María conta la història de María,
una nena que adora els barrets i li agradaria comprar-se
un especialment bonic, però no té diners.
El barreter li regala llavors un barret (invisible) que pot tenir
la forma i el color que ella vulgui. María torna a casa i va
fent proves amb el seu nou barret, i acaba descobrint que
al carrer hi ha més persones que també tenen un barret
especial. Un home amb paraigua porta un camp de golf,
un nen en patinet porta un veler, una anciana porta un
estany amb ocells i peixos, etc.
Així, María descobreix que tots tenim mons interiors que
són especials i que ens defineixen, a més del meravellós
poder de la imaginació.
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