
 
 

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, llibres i àlbums il·lustrats. 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. A aquesta maleta sobretot hem volgut 

visibilitzar a les dones que han trencat estereotips i són figures importants a la història. 

Aquesta maleta conté: 

- 19 llibres. 

- 1 manual en el qual hi ha una sinopsi de cada llibre i quina intenció busca des 

de la perspectiva de gènere. A més inclou algunes propostes com fitxes per a 

poder treballar amb els llibres a classe i alguns recursos coeducatius per poder 

treballar la igualtat. 

 

Títols A partir 
de: 

1. La nena que va salvar els llibres. Klaus Hagerup i Lisa Aisato 7 anys 

2. Les princeses més valentes.Dolores Brown i Sonja Wimmer 4 anys 

3. Un món de dones extraordinàries. Eva Prada 8 anys 

4. Viatge al poble de les trenta senyoretes. Mercè Rodoreda i Dani 

Torrent 

11 anys 

5. Dones Extraordinàries que van canviar el món. Kate Pankhurst 8 anys 

6. Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz Reguera 4 anys 

7. Frida Kahlo. Jane Kent i Isabel Muñoz 6 anys 

8. Les nenes seran el que vulguin ser. Raquel Díaz Reguera 7 anys 

9. Alfonsina Storni. Nadia Fink i Pitu Saá 6 anys 

10. Violeta Parra. Nadia Fink i Pitu Saá 6 anys 

11. La revolta de Santa Jordina. David Fernández i Lyona 6 anys 

12. Malala, pel dret de les nenes a l’educació. Raphaële Frieri i 

Aurélia Fronty 

12 anys 

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

Englebert 

5 anys 

14. La vida de Marie Curie. Jane Kent i Isabel Muñoz 6 anys 



 
 

15. Lucy Maud Montgomery. Anuska Allepuz i Mª Isabel Sánchez 

Vegara 

6 anys 

16. Mary Shelly. Yelena Bryksenkova i Mª Isabel Sánchez Vegara 6 anys 

17. Simone de Beauvoir. Christine Roussey i Mª Isabel Sánchez 

Vegara 

6 anys 

18. Contes de bona nit. Nenes rebels 2. Francesca Cavallo i Elena 

Favilli (+ il·lustradores) 

7 anys 

19. Dones úniques. Montse Barderi i Violeta Crespo 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


