OFERTA PRÉSTEC MALETA VIATGERA
L’àrea d’Igualtat ofereix en qualitat de préstec el recurs de la “Maleta viatgera”. Amb
aquesta maleta us volem oferir diversos contes. És una selecció que té per objectius
transmetre uns valors i unes actituds pel que fa a la superació dels esterotips de
gènere i sexe, així com el tracte no sexista. Es tracta d’educar en igualtat i des de la
diversitat.
Aquesta maleta conté:
-

31 contes.
1 manual en el qual hi ha una sinopsi de cada conte i quina intenció busca des
de la perspectiva de gènere, des de la diversitat sexual i des dels estereotips de
sexe i gènere.
Títols

1. La caputxeta forçuda. Vivim del cuentu i Albert Vitó.

A partir
de:
5 anys

2. La rateta que llegia a l’escaleta. Vivim del cuentu i Marta Munté.

5 anys

3. En Patufot. Vivim del cuentu i Lucía Serrano.

5 anys

4. Sant Jordi a la cova del drac. Vivim del cuentu i Rocio Bonilla.

5 anys

5

La Blancaneu i els set nans polits. Vivim del cuentu i Anna Aparicio
Català.
L’aneguet presumit. Vivim del cuentu i Laia Ferraté.

5 anys

5 anys

8

Els reis mags i els dolents dels contes. Vivim del cuentu i Marina
Martín.
El gripau blau i el príncep encantat. Vivim del cuentu i Lucía Serrano.

9

El tió al país dels contes. Vivim del cuentu i Albert Vitó.

5 anys

6
7

5 anys

5 anys

10 El ventafocs. Vivim del cuentu i Ona Caussa.

5 anys

11 L’estel de nadal al país dels contes. Vivim del cuentu i Ona Caussa.

5 anys

12 Hansel, Gretel i la fada de xocolatera. Vivim del cuentu i Sara Porras.

5 anys

13 El vestit brillant de l’emperador. Vivim del cuentu i Marina Martín.

5 anys

14 El casament de la bruixa avorrida. Enric Larreula i Roser Capdevila.

6 anys

15 L’aniversari d’en peixet. Guido Van Genechten.

2 anys

16 Monstruo Rosa. Olga de Dios.

3 anys

17 Les nines són per a les nenes. Ludovic Flamant i Jean-Luc Englebert.

3 anys

18 Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa? Raquel Díaz

5 anys

Reguera.
19 La bruixa que no volia ser princesa. Susanna Isern i David Sierra Listón.

6 anys

20 Piratrans carabarco. A.T.A Asociación de Transexuales de AndalucíaSylvia Rivera i Manuel Gutiérrez.
21 Col·lecció contalles L’Alba (1,2,3,4). Catalina Pallàs i Mara Cebrián.

3 anys

22 Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz Reguera.

4 anys

23 Les nenes seran el que vulguin ser. Raquel Díaz Reguera.

7 anys

24 Els ocells arc de Sant Martí. Olga Barroso Braojos i Mª Jesús Santos
Heredero.
25 Rosa Caramel. Adela Turín i Nella Bosnia.

4 anys

26 Con Tango son tres. Justin Richardson i Peter Parnell i Henry Cole.

5 anys

27 Georgina i la dragona. Lucía Serrano.

3 anys

28 Petita a la jungla. Marta Altés.

2 anys

29 L’Artur i la Clementina. Adela Turín i Nella Bosnia.

6 anys

30 L’ombra de la Clara. Elisenda Pascual i Martí i Mercè Serra i Valls.

5 anys

31 Un món de famílies. Marta Gómez Mata i Carla Nazareth.

5 anys

3 anys

4 anys

NORMES D’ÚS
- Préstec i renovació: el temps de préstec de la maleta serà de 15 dies que podrà
ampliar-se a 15 dies més, sempre que no existeixi un altre centre que l'hagi so licitada.
Per a la seva renovació cal avisar a la persona de contacte de l'àrea d'igualtat de
l'ajuntament.
- Lliurament i recollida: l'àrea d'igualtat de l'ajuntament de Marratxí es farà càrrec tant
del lliurament de la maleta com de la recollida.
- Ubicació: es recomana que el centre escolar prevegui un lloc adequat per a la maleta.
- Deterioració o pèrdua de llibres: el centre escolar haurà de pagar l'import del llibre en
cas que algun es perdi o deteriori.

