MIRADA CRÍTICA
Recull d'articles i bibliografia sobre
perspectiva de gènere i literatura
infantil i juvenil

Recull de reflexions
COLOMER , Teresa; OLID, Isabel. Princesitas con tatuaje: las nuevas caras del
sexismo en la literatura juvenil. Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura 51.
(abril, mayo, junio), 2009. Pàgines 55-67. També disponible en línia a:
<http://www.gretel.cat/wp-content/uploads/2016/01/Princesitas.pdf> [Consulta:
24 de maig de 2019]

COLOMER, Teresa. Els contes populars són la base de l'aprenentatge literari. El
Culturista: l'agenda familiar de Barcelona. [En línia].
<https://elculturista.cat/entrada-culturista/teresa-colomer-els-contes-popularsson-la-base-de-laprenentatge-literari/> [Consulta: 24 de maig de 2019]

COLOMER, Teresa: Contes de tota la vida?. Quan arribin els marcians. [En línia]:
<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/contes-de-totala-vida/video/5819683/#.XK2Y0XEEeTk.twitter> [Consulta: 24 de maig de 2019]

Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes Escoles Públiques
de Gràcia. Visca la revisió crítica de les biblioteques escolars! El diari de l'educació
30/04/2019 [En línia].
http://diarieducacio.cat/visca-la-revisio-critica-de-les-biblioteques-escolars/
[Consulta: 24 de maig de 2019]

GARRALÓN, Ana. Contra lo políticamente correcto en la literatura infantil [En línia]:
<http://anatarambana.blogspot.com/2019/04/contra-lo-politicamente-correctoen-la.html> [Consulta: 30 de maig de 2019]

LLUCH, Gemma. El sexisme en la literatura infantil i juvenil. [En línia].
<http://www.gemmalluch.com/sexismelij/> [Consulta: 12 d'abril de 2019]

MARTÍNEZ PARDO, Eva. Sota la pell del llop: acompanyar les emocions amb els

·

contes tradicionals. Barcelona: Graó, 2017. 138 pàgines. (Col lecció Micro-Macro
Referències, 19).

MARTÍNEZ PARDO, Eva. Els contes clàssics i l'educació infantil. Guix d'Infantil, núm
82. Barcelona: Editorial Graó, setembre de 2015. Pàgina 8.

ROS, Roser. Escoltar un conte et dóna coses que no trobes en una pantalla. Ara.cat.
20/06/2012. [En línia].
<https://www.ara.cat/societat/ROSERROS-Escoltar-coses-trobespantalla_0_722327780.html> [Consulta: 24 de maig de 2019].

VALLESPÍN, Ivanna. Contes sexistes? Sí, però amb una mirada crítica. 12/04/2019.
[En línia].
<https://cat.elpais.com/cat/2019/04/11/cultura/1554997313_407378.html>
[Consulta: 24 de maig de 2019]

VICENS, Laia. Llibres infantils sexistes: cal retirar-los o reinterpretar-los? Diari ARA,
11/04/2019. També disponible en línia a:
<https://www.ara.cat/societat/Sexisme-llibres-infantils_0_2214378591.html>
[Consulta: 24 de maig de 2019]

Retirem els llibres sexistes? Gretel [En línia]:
<http://www.gretel.cat/noticies/retirem-els-llibres-sexistes/> [Consulta: 30 de
maig de 2019]

CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES. BIBLIOTECA CENTRAL DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Guia de contes i literatura infantil no sexista. [En línia].
<http://www.cornella.cat/files/contenidos/Dona/contes_no_sexistes.pdf>
[Consulta: 22

de maig de 2019]

AJUNTAMENT DE VILADECANS. Guia de literatura infantil no sexista. [En línia].
<https://en.calameo.com/read/00286260036dfc11bd728> [Consulta: 30 de maig
de 2019]

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT. Guia de contes per la coeducació. Sant
Jordi 2019. [En línia]. <http://www.santboi.cat/fotos/dones/guia%20lectura19.pdf>
[Consulta: 30 de maig de 2019]

REVISTA FARISTOL. Dossier "Elles són les protagonistes".
Número 88. Novembre 2018: [Consulta: 30 de maig de 2019]
DÍAZ PLAJA, Ana. "Llibres per a nenes? Llibres per a nens?".
També disponible en línia a:
<https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/88/1_88.pdf>

VENTURA, Núria. "Revisitem els contes de fades des d'una perspectiva de dona: cal
continuar explicant-los?".
També disponible en línia a:
<https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/88/2_88.pdf>

COLOMER, Montserrat; RAMONEDA, Amàlia. "Dones protagonistes a la literatura
infantil i juvenil".
També disponible en línia a:
<https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/88/3_88.pdf>

BEA, Arantxa. "Feminisme i LIJ: una relació difícil?".
També disponible en línia a:
<https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/88/4_88.pdf>

TRABAL, Mariona.

"Llibres que parlen de personatges femenins".

També disponible en línia a:
<https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/88/7_88.pdf>

Nois i noies, tants a tants!
Rosa Sensat
Tres maletes amb una acurada selecció de
llibres de ficció infantils i juvenils, que
posen en mans d’infants i joves obres que
els permeten una mirada i una reflexió en
favor de la igualtat d’oportunitats, la
superació dels estereotips de gènere,
culturals i socials, i la defensa de la
dignitat personal, i aporten recursos als
docents per treballar la coeducació.

El treball bibliogràfic i de recerca ha estat
desenvolupat per Rosa Mut Carabasa i
Amàlia Ramoneda Rimbau. Per aquest
treball, la Biblioteca de Rosa Sensat va
obtenir l’any 2011, el Premi 8 de marçMaria Aurèlia Capmany de l’Ajuntament de
Barcelona en la XXV edició.

Cada maleta conté un centenar de títols
així com un recull bibliogràfic per poder
aprofundir i seguir investigant sobre el
tractament de gènere en la literatura
infantil i juvenil, proporcionar els elements
necessaris a partir dels quals es pot seguir
treballant de manera autònoma, i
actualitzar la selecció de lectures.

Dossiers de l'exposició:
https://www.rosasensat.org/biblioteca/recursos/maletes/noies-i-nois-tants-a-tants/

Recursos
Coeducació i Igualtat de gènere. Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coedu
cacio/

GRANÉ, Salvador. La vida de la Ventafocs.
Unitat de programació. [En línia]:
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspa
ce/SpacesStore/bc059fb5-2d0b-4af88e1ac57fbf31187c/la_ventafocs_salvador_gran
e.pdf#_ga=2.11108660.1247778572.15551
46049-106136567.1550096066
[Consulta: 30 de maig de 2019]

Unitats didàctiques. Coeducació i Igualtat
de gènere. Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coedu
cacio/recursos/unitats-didactiques/

Ni princeses ni pirates: rols de gènere a infantil i
primària. Maleta pedagògica Servei Educatiu
Baix Llobregat IV. [En línia consulta de la
informació del recurs].
<https://serveiseducatius.xtec.cat/baixllobregat
5/maletes-pedagogiques/maleta-de-prestecni-princeses-ni-pirates/> [Consulta: 24 de maig
de 2019]

Hora del conte, Biblioteca escola
Cossetània, Vilanova i la Geltrú.
Programa biblioteca escolar "puntedu", juliol de 2019.

