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Catàleg no sexista 
de jocs i llibres 
Les joguines i els contes tenen un paper 
molt important en la construcció 
de la personalitat i de la identitat de 
les persones especialment en els seus 
primers anys de vida. Són instruments 
molt poderosos per al seu desenvolupament 
cognitiu i social. Són eines que socialitzen, 
inculquen idees, creences, valors socials, 
expectatives, ofereixen models d’actuació 
i són una font d’imaginació i creació.

Sent conscients del rellevant paper 
que tenen els jocs i els contes en el 
desenvolupament dels infants us presentem 
aquest petit catàleg amb una proposta 
didàctica des d’una perspectiva de gènere.
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Quan diem que una joguina 
o conte no és sexista?

 3Quan no reprodueix o no fomenta rols sexuals.
 3Quan fomenta i facilita el desenvolupament 
de les capacitats dels infants.
 3Quan afavoreix altres valors positius 
independentment que sigui un nen 
o una nena, i no potencia la violència.
 3Quan fomenta nous valors d’igualtat 
per a la nostra vida i no la rivalitat.
 3Quan desenvolupa la creativitat i la imaginació.
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Infantil
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BABEL LA CIUDAD MULTICOLOR  
Ekilikua
Babel és una ciutat alegre i plena
de color però el rei destronat vol
una ciutat grisa i trista.
Podeu evitar-ho?
+4 anys

#Diversitat #Cooperació #Convivència

7 TRIBUS 7 FAMILIAS 
La tribu en caja
Aquest joc de cartes pretén ensenyar 
als infants a estimar la diferència, 
ja que cada família és única.
+4 anys

#Diversitat familiar

Infantil — Jocs

LITTLE OFFICE 
Little Revolutions
Joc de cartes que ens ajuda a 
desmuntar estereotips de gènere, 
obtenir una mirada equitativa 
de les professions i visualitzar 
oficis representats per persones 
independentment del sexe/gènere.
+4 anys 
 
#Rols de gènere

https://www.ekilikua.com/
https://latribuencaja.com/
https://little-revolutions.com/
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MAKE NEW FRIENDS   
Londji
Crea i decora banderoles per decorar 
la teva festa, habitació o allò que més 
t’agradi! El límit? La teva imaginació. 
+4 anys

#Creativitat #Diversitat

Infantil — Jocs

KITS 3 INVENTOS JUNIOR  
Hape 
Aquest set és perfecte per aprendre 
a ser un expert en mecànica. Quan
els infants completin un experiment, 
una màquina nova i divertida
els ensenyarà els principis científics.
+4 anys
 
#Invents #Creativitat

https://www.londji.com/es/
https://www.hape.com/es/es/


 8Catàleg no sexista de jocs i llibres

CUA DE SIRENA   
Editorial Bellaterra
Blanc o negre. Carn o peix. Nen o 
nena, humà o sirena… Com si només hi 
hagués dues opcions! No pot ser que 
una decisió sigui també que no vols 
prendre una decisió?
Curtmetratge

#Identitat de gènere

Infantil — Llibres

DE GRAN VULL SER… FELIÇ 
Editorial Beascoa 
6 contes curts i entranyables que 
t’ajudaran a crear un ambient positiu 
i a preparar-los per al futur. Temes 
tan importants com el poder de les 
paraules, el valor de les coses, l’actitud 
amb els altres, la confiança en un 
mateix, l’autoestima i la gestió de la 
frustració, explicats d’una manera 
amena i comprensible per a tots.
 
#Autoestima

VET AQUÍ DUES VEGADES 
LA BELLA DURMENT 
Editorial Cuatro Tuercas 
En la Bella Dorment, les tres fades 
atorguen a l’Aurora tres dons molt 
diferents als del clàssic: en comptes
de dolçor, bellesa i una bonica veu 
li atorguen intel·ligència, valentia 
i capacitat per decidir. A més, és ella 
qui rescata el príncep i qui lluita contra 
el drac. I  no és la violència la que 
soluciona el conflicte, sinó la paraula.
 
#Rols de gènere

https://www.ed-bellaterra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JpyYt6dqLZM
https://www.penguinlibros.com/es/11363-beascoa
https://www.traficantes.net/editoriales/cuatro-tuercas


Cicle Mitjà
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BANDIDA  
Ludilo
Bandida és un joc cooperatiu 
de cartes d’estratègia i observació
per a tota la família. 
+6 anys 

#Cooperació

SIMILO HISTORIA
Asmodee
Joc cooperatiu on tots els jugadors 
treballen junts per descobrir 
el personatge històric secret 
mitjançant una sèrie de pistes. 
+ 7 anys

#Cooperació

Cicle Mitjà — Jocs

SUPERPOWERS
Kibofactory
Aconseguir un planeta més net
i passar-ho genial és possible amb 
Superpowers. El joc d’invents  que 
reivindica l’ecologia i l’empoderament 
de les súper heroïnes. 
+6 anys 

#Creativitat #Ecologia 

https://www.ludilo.es/
https://asmodee.es/
https://www.kibofactory.com/
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MI HISTORIA  
Ludattica
Aquest joc de cartes per explicar 
històries pot ser un bonic fil del 
qual estirar per narrar històries  
precioses en grup, en família 
o com exercici individual.
+ 6 anys.

#Expressió oral

EL MISTERIO DE 
LAS MUJERES INVISIBLES 
Ekilikua
Joc cooperatiu on tots els jugadors 
treballen junts per descobrir 
el personatge històric secret 
mitjançant una sèrie de pistes. 
+7 anys

#Cooperació #Feminisme

Cicle Mitjà — Jocs

TEAM UP 
Gen X games
Joc de taula on els jugadors
hauran d’apilar caixes sobre
un palet, tractant que quedin
el màxim de compactes possible. 
+7 anys

#Cooperació

https://www.ludattica.com/en/
https://www.ekilikua.com/
https://genxgames.es/
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Cicle Mitjà — Llibres

INVENTORES I ELS SEUS INVENTS
Editorial Flamboyant
T’has fixat en tots els objectes 
que et rodegen? 
Algú els va inventar! Malauradament, 
les noies inventores mai han tingut 
massa reconeixement públic, 
en aquest llibre trobareu un recull 
d’invents molt divertits de noies 
que volien canviar el món.

#Ciència #Rols de gènere

LO QUE NOS HACE ÚNICOS
Editorial Astronave
El álbum infantil que visibiliza todo 
tipo de cuerpos y realza la importancia 
de querernos tal y como somos.

#Diversitat #Autoestima

ULISSA
Editorial Piscina, un petit oceà
Aquesta és una relectura moderna, 
femenina i transgressora del gran 
clàssic d’Homer; l’Odissea. Hi trobarem 
el mateix mar però amb nous mites 
i aventures de la mà d’una intrèpida 
protagonista.

#Aventures #Rols de gènere

https://www.editorialflamboyant.com/
https://www.editorialastronave.com/
https://piscinaunpetitocea.com/


Cicle Superior
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HUMANOIDES  
Ekilikua
Aquest joc de taula tracta 
el cercle viciós de les xarxes socials, 
l’assetjament i sobretot, el valor 
de ser diferents.
+8/9 anys 
 
#Convivència en la diversitat 
#Stop bulling #Igualtat de gènere 

WHO’S SHE 
Playeress
Joc de taula sobre dones valentes que 
van canviar el món. Endevina la seva 
identitat preguntant pels seus èxits, 
no per la seva aparença amb preguntes 
com: Va guanyar ella un premi Nobel? 
Va fer un descobriment? Era una espia? 
+10 anys

Cicle Superior — Jocs

NOBEL RUN 
Tranjis Games
Joc de cartes on has de construir
la teva pròpia carrera científica 
darrere del Premi Nobel. El joc no 
només incorpora 23 científiques 
inventores de primer nivell, sinó 
també  situacions que posen 
de manifest les dificultats que es 
poden donar en una carrera científica.
+ 10 anys 

https://www.ekilikua.com/
https://playeress.com/
https://tranjisgames.com/
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JUST ONE   
Asmodee 
Un divertit joc per a tota la família
 i que suposa una manera divertida
de millorar habilitats com ara
la deducció lògica i eines com
el vocabulari, la capacitat
d’expressió i la síntesi.
+8/10 anys

#Cooperació

Cicle Superior — Jocs

MUJERES DE LA NASA 
Lego
Explora les professions d’algunes
de les dones més revolucionaries
als camps de la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques amb 
aquest preciós Lego.
+10 anys

#Creativitat #Constucció

https://asmodee.es/
https://www.lego.com/es-es/
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ESTIMA EL TEU COS   
Editorial Bindi Books
El meu cos és fort. El meu cos pot fer 
coses increïbles. El meu cos és meu.
Estima el teu cos t’encoratja a admirar 
i celebrar el teu cos per totes les coses 
increïbles que pot fer, i t’ajuda a veure 
que ets molt més que el teu cos!

#Autoestima

QUAN EL MEU PARE ERA UN ARBUST 
Editorial Cruïlla
Una molt bona descripció de les 
peripècies que han de passar els 
refugiats  que fugen de les zones 
en guerra.

#Diversitat familiar

Cicle Superior — Llibres

LA REBELIÓN DE LAS CHICAS
Editorial Destino
Este libro presenta un recorrido visual 
por diferentes situaciones machistas 
de nuestra sociedad, nos muestra 
ejemplos de mujeres fuertes y valientes 
y enseña a los más pequeños a vivir en 
el feminismo, es decir, en la igualdad. 
Un libro riguroso y con sentido 
del humor tanto para niños 
como para niñas

#Igualtat 

https://www.cruilla.cat/cat/
https://www.planetadelibros.com/editorial/ediciones-destino/7
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