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Contes fins a 6 anys
Abeyà, Elisabet. Què seré quan sigui gran?
A la Clara li agraden tots els oficis.
Anguera, Mercè. Sóc molt Maria
La Maria és neta i polida...
Bodecker, N. M. Corre, Maria, afanya't
La Maria ha de córrer per fer les
tasques de l’hivern.
Brenman, Ilan. Les Princeses també es tiren pets
Un secret que no sabia ningú...
Calì, Davide. Un Papa a mida
Una nena busca un papa nou: ha de ser fort, maco...
La Caputxeta forçuda
Una caputxeta que s’enfronta al llop amb astúcia i força.
Cole, Babette. El Príncep Ventafocs
Les feines domèstiques i un conte de la Ventafocs diferent.
Cole, Babette. La Mamà va pondre un ou!
Uns fills expliquen als seus parescom es fan els nens i nenes.
Cole, Babette. La Mare mai no em va dir
Una mirada desacomplexada als petits secrets que amaga la vida.
Cole, Babette. La Princesa enjogassada
La princesa no es vol casar, vol
viure feliç amb els seus amics.
Corentin, Philippe. La Campi-qui-pugui
Una nena fa bromes tot el dia...
Díaz, Raquel. Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?
La Carlota és una princesa, però vol viatjar, jugar, córrer i saltar.

Gilmore, Rachna. La Meva mare és rara
Tots els pares i totes les mares a
vegades es desborden de feina
Guettier, Bénédicte. El Papá que tenía 10 hijos
Un pare amb deu fills. com s’ho
fa?
Haan, Linda de. Rei i rei
Un príncep es vol casar amb un altre príncep.
Henderson, Kathy. Saps què m'agrada?
Un nadó aprèn allò que és més
important.
Herrera, Carmen. Pirates i pirulins
Narra les vacances d’un nen
amb els seus dos tiets.
Jeram, Anita. Inés del revés
Inés fa de cada dia un de diferent i divertit.
Könnecke, Ole. En Toni i les nenes
Un nen es fa amic d’unes nenes.
Lenain, Thierry. D'on surt aquesta nena?
Per a en Max les coses són molt
clares...
Lévy, Didier. L'Ernest
Totó, el cocodril, i el seu ocell per es porten de meravella.
Loufane. Lola
La Lola és l'única gallina que no està enamorada del gall.
MacBratney, Sam. Adivina cuanto te quiero
Com es pot descriure el tamany
dels sentiments?
Maquoy, Isabelle. Meli
La Meli surt del rusc per veure el sol, el cel, les flors...

Martins, Isabel Minhós. P de papá
Totes les qualitats d’un pare
Melling, David. Com la mare
Molina Jiménez, Olga. Vulèvulà
És la encantadora historia d’una nena que
busca la seva marieta.
Norac, Carl. La Meva mare és màgica
Una mare molt especial.
Oli. Onze dames atrevides
Aquestes dames van en trineu, viatgen al desert...
Olten, Manuela. Tots uns homes
Som tots uns homes i no tenimpor de res! Ni que fóssim nenes!...
Ortega, Juan. Ens agradem!
No és tan important qui ens agrada com que ens agradi molt.
Pennypacker, Sara. La Nena dels pardals
La Ming-Li decideix salvar els pardals de la Xina.
Pomés Leiz, Juliet. La Mare surt aquesta nit
Una mare demana l’ajut d’un tiet per fer de cangur del seu fill.
La Rateta que llegia a l’escaleta
Una rateta que demana quin conte s’han llegit els seus pretendents.
Root, Phyllis. La Gran Mamá hace el mundo
La gran mare crea el món: l’aigua, la llum, les persones...
Sheldon, Dyan. El Cant de les balenes
Pot ser que les balenes es comuniquin amb les persones?
Turin, Adela. Artur i Clementina
La Clementina decideix triar el que li convé farta que el seu marit rigui dels
seus somnis
Ventura, Antonio. No todas las vacas son iguales
Encara que totes les vaques s’assemblen, totes són diferents

Contes de 7 a 10 anys
Bernard, Fred. Uma : la petita deessa
Uma ha de fugir del seu santuari i cercar la seva veritable identitat.
Bridges, Shirin Yim. El Desig de la Ruby
La Ruby en lloc de casar-se està decidida a anar a la universitat.
Bruel, Christian. Julia, la niña que tenía sombra de chico
La Júlia està trista perquè els seus pares diuen que sembla un noi.
Casalderrey, Fina. Un Dia de caca i vaca
Els pares de l’Andrea tenen uns oficis ben diferents.
Delgado, Josep Francesc. Mamitis
Un conte sobre la solidaritat i l’amor, per creixer en responsabilitat.
Delgado, Josep Francesc. Papitis
L'Elisabet és una nena que sempre vol anar a coll del seu pare.
Henson, Heather. La Senyora dels llibres
Aquesta dona carrega llibres a cavall pels camins tan si plou com si fa bo.
Knister. La Tina boja pel futbol
la Superbruixa es fa una autèntica experta en tàctiques futbolístiques.
Lechermeier, Philippe. Princesas olvidadas o desconocidas
Galeria de retrats de les
més curioses princeses.
Mahy, Margaret. El Segrest de la bibliotecària
Uns bandolers segresten una bibliotecària molt eixerida
Mendieta, María José. L'Aitor té dues mares
L’Aitor no és comprés a l’escola perquè la seva família és diferent.
Paüls Obré, Lena. La Draga sense escates
En un poble remot els visita ben estranya.
Rudo, Marcy. Fa nen o fa nena?
Aquestes nenes fan coses que s’han considerat de nens.

Sennell, Joles. La Rosa de Sant Jordi
Dos països vivien en pau fins que
un conseller pensa com ha de ser el rei.
Ugidos, Silvia. El Meu pare és mestressa de casa
Un pare fa totes les feines de la llar.
Vantal, Anne. ¿Por qué no tengo los ojos azules?
La Maya està farta de què la comparin amb al seva mare...
Contes d’11 a 13 anys
Dahl, Roald. Matilda
Una nena descobreix que té uns poders excepcionals...
Lowry, Lois. Anastasia Krupnik
Els pensaments d’una noia
amb uns pares poc convencionals
Monsó, Imma. L'Escola Estrambota
Una escola on no posen deures,
ni normes i l’alumnat no és net i polit.
Nöstlinger, Christine. Konrad
Una senyora rep per correu un nen que surt d’una llauna
Rodari, Gianni. Rodari : contes del geni de la fantasia: Atalanta
A través de les peripècies d’Atalanta anirem coneixent el món grec

Llibres de continguts
Barderi, Montse. Dones úniques
Relats de dones d'aquí que no podràs oblidar
Cívico, Irene. Las Chicas son de ciencias
25 científicas que cambiaron el mundo
Favilli, Elena. Contes de bona nit per a nenes rebels I i II
100 històries de dones extraordinàries
Gómez, Cati. La Bimba s'apunta a futbol
La Bimba viu aventures divertides i trepidants mentre practica el futbol.
Mayhew, James. Miranda da la vuelta al mundo
La Miranda guanya en un concurs un viatge en globus arreu del món.
Roca, Núria. La Família : del més petit al més gran
Un repàs per diverses situacions familiars.
Abella, Tomàs. D de dona
Unes dones nigerianes participen en el progrés de la seva comunitat.

