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Trobareu totes les propostes a la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, i a les llibreries de la ciutat 
 

   CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS             

    Autores: Elena Favilli i Francesca Cavallo                           Per a tota la família 

 

    
  OLIVIA  
   Autor: Ian Falconer                              A partir de 3 anys 

Aquí trobareu les històries de 100 dones que han ajudat a canviar el món: 

científiques, astronautes, cantants, polítiques, aixecadores de pesos… Des de 

Hipàtia a Michelle Obama, passant per Malala Yousafzai, Serena Williams o 

Coco Chanel. Dones determinades, valentes, somiadores. Una font d’inspiració 

per a totes les nenes de l’escola, i un gran exemple per a tots! 

És impossible no enamorar-se d’un personatge com la Olivia! És espontània, 

divertida, inquieta, i té les idees molt clares! Si us agrada, en trobareu 

d’altres: Olivia i les princeses o Olivia i el Nadal us faran petar de riure! 

Recomanat a partir de 3 anys, però a cada edat es perceben nous detalls, i 

tota la seva ironia!  

https://www.terrassa.cat/biblioteques


NI JO PRINCESA, NI TU GRANOTA 
 Autora: Anna Agulló               A partir de 4 anys                                                           

 
 

 
LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE... EL NOI DEL VESTIT     

 Autor: David Walliams                                           A partir de 9 anys       

 

  ARTURO Y CLEMENTINA   

   Autora: Adela Turin               A partir de 6 anys                                                         

 
    
 EL LIBRO VIOLETA. MÁS ALLÁ DEL ROSA Y EL AZUL  
 Autors: Cristina Romero i Francis Marin                                     A partir de 8 anys       

 

El Joan creu que és una granota amb cor de príncep. Quan 

coneix la Lua descobrirà poc a poc que els nens i les nenes no 

són tant diferents com ell pensava.  

Un conte que ens ajudarà a trencar estereotips.  

El Dennis té 12 anys, i a casa seva és més fàcil parlar de futbol que no 

pas de sentiments. És un crack jugant a futbol. Però també li agrada 

molt provar-se vestits. Una nova amiga l’animarà a compartir aquesta 

afició. Però... ho acceptarà la seva família? I els companys de l’equip 

de futbol?  

Quan la Clementina es va casar amb l’Arturo, somiava en viatjar i viure 

grans aventures. Però l’Arturo creia que era millor que ella es quedés a 

casa mentre ell sortia a buscar tot el que necessitaven per viure. Tot i 

que l’Arturo cada dia li porta algun regal, la Clementina no és feliç. 

Finalment, reunirà el coratge per marxar de casa a complir els seus 

somnis!  

Un conte que ens ajudarà a parlar de la igualtat.  

 

 

No podem classificar els nens i les nenes en un sol color. Hem 

d’aprendre a donar llibertat a cada ésser humà a escollir on  vol 

situar-se en cada punt de la seva vida.  

Aquest llibre ens convida a ser feliços, a escapar dels rígids 

motlles culturals i socials que a vegades ens ofeguen.   

 



 PIPPI CALZASLARGAS, TODAS LAS HISTORIAS                  

 Autora: Astrid Lindgren                                           A partir de 12 anys 

 

  LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS 

   Autors: Ilan Brenman i Ionit Ziberman                                           A partir de 5 anys       

 
 

SUPERMUJERES SUPERINVENTORAS                   

Autora: Sandra Uve             Per a tota la família 

 
 

                                 

   HI HA RES MÉS AVORRIT QUE ÉSSER UNA PRINCESA ROSA?      
    Autora: Raquel Diaz Reguera    A partir de 6 anys     

 
  

Sou capaços de dir el nom de cinc dones científiques o inventores? Us 

seria més fàcil pensar el nom de cinc homes? 

Aquest llibre és un homenatge a 90 dones creatives, enginyoses, amb 

idees brillants que han ajudat a transformar el món. Les podreu 

conèixer, i a més, venen acompanyades de dibuixos en aquarel·la amb 

una reproducció de cada un dels seus invents.  

“A tots els nens els convé portar una vida ordenada, sobretot si poden 

ordenar-la ells mateixos”. Pippi Calzaslargas és una nena lliure, viu a una 

gran casa, amb un mico i un cavall. I té una imaginació desbordant. 

Prepareu-vos per descobrir les seves aventures! 

Un personatge femení imprescindible. Un llibre divertit, que pot agradar 

molt als lectors més grans del nostre Institut Escola.  

 

Sabeu que existeix un llibre secret de les princeses? I que explica 

els secrets més ben guardats de la Blancaneus, la Sireneta o la 

Ventafocs? 

Les princeses… si… també es tiren pets! Us ho podeu creure? 

Doncs agafeu aquest llibre, i descobriu-ho! 

La Carlota està farta de ser una princesa. També està tipa del color 

rosa. La Carlota no vol fer-li cap petó a un gripau per veure si és un 

príncep blau. I no entén perquè no hi ha princesa que cacin dracs, que 

salvin prínceps o que volin en globus.  



LES NOIES SÓN CAPACES DE TOT                  

 Autora: Caryl Hart          A partir de 3 anys 

 
 
     EL DIARI LILA DE LA CARLOTA                            

       Autora: Gemma Lienas                                      A partir de 12 anys 

 
 

  JO VAIG AMB MI                  

  Autora: Raquel Díaz Reguera                           A partir de 6 anys 

 

     BONITAS 
       Autores: Stacy McAnulty, Joanne Lew-Vriethoff  A partir de 3 anys    

Les noies ens meravellen, perquè són capaces de qualsevol cosa! 

Poden fer tot el que es proposin. Hi ha alguna nena del Sala i 

Badrinas que vulgui pujar la muntanya més alta? O que vulgui ser 

presidenta? O alguna que prefereixi ser bombera? Doncs segur 

que ho aconseguireu! 

Amb aquest llibre, us adonareu que les noies, podem aconseguir 

tot el que ens proposem. I no volem barreres que ens aturin! 

L’àvia de la Carlota li proposa un joc: observar el món amb unes “ulleres 

liles”. I així serà com la Carlota es fixarà en situacions que, tot i que són 

d’allò més quotidianes i habituals, resulten injustes i discriminatòries.  

Sabíeu que ell 65% dels analfabets del món són dones? I que el 70% de 

les persones pobres són dones? Creieu que podem fer alguna cosa per 

canviar-ho? Doncs, som-hi!! 

 

A aquesta nena li agrada un nen, però ell no s’hi fixa... Què pot fer? Els 

seus amics li proposen que es tregui les ulleres, les cuetes, que no sigui 

tan xerraire, que no somrigui tant. 

Però amb tants canvis, ja no sembla ella mateixa! I voldrà recuperar tot 

allò que la fa ser ella mateixa. Tot allò que la fa ser feliç.   

Aquí teniu un bonic àlbum il·lustrat que ens farà veure com són 

les noies boniques. No busqueu la bellesa exterior, perquè el 

secret de tot és dins de cada una de nosaltres.  

Un conte per ajudar a empoderar i animar a abraçar tots els 

nostres somnis! 


