Contes pels nostres
drets
Guia de lectura per a nens i nenes
de 11 a 14 anys

Presentació

El 20 de novembre de fa 25 anys tots els països del món es van posar d'acord
en una llei internacional que reconeixia uns drets humans especials per als
ciutadans menors de 18 anys: naixia, així, la Convenció sobre els Drets de
l'Infant de les Nacions Unides.
Per donar-la a conèixer la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de
Barcelona i UNICEF han preparat una selecció de contes que parlen sobre els
drets dels infants.
Lectures perquè tots els nens i nenes d’11 a 14 anys puguin conèixer els seus
drets a través dels contes que trobaran a les biblioteques.
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veritable Dennis surt a la vida però no tothom ho
acceptarà.

Identitat

L'Evolució de la Calpurnia Tate
Kelly, Jacqueline
Barcelona : La Galera, 2012
La Calpurnia Virginia Tate té 11 anys i és la més
petita d'una família de set germans. Li agrada
molt la natura, la investigació… Gràcies a l'ajuda
del seu avi, un personatge ben peculiar, anirà
coneixent en Darwin i les seves teories.

He tornat per ensenyar-te que
podia volar
Klein, Robin
Barcelona : Barcanova, 1997
La vida d'en Seymour, solitari i infeliç, canvia
radicalment en conèixer l'Angie, una noia bonica
i divertida. Aquesta amistat ajudarà en Seymour
a trobar la seva pròpia personalitat i, a la
vegada, donarà a l'Angie la força necessària per
refer la seva vida.

El Noi del vestit
Walliams, David
Barcelona : Estrella Polar, 2010
A casa del Dennis és més fàcil parlar de fútbol
que de sentiments. Ell no té amb qui expressar
les seves emocions, els seus gustos i desitjos
fins que troba a la Lisa. És llavors quan el

Igualtat i no discriminació

Per què tothom em mira això del
cap?
Abdel-Fattah, Randa
Barcelona : La Galera, 2008
Una noia australiana de pares musulmans,
decideix portar hijab, i haurà de fer front als
prejudicis.

Wonder
Palacio, R. J.
Barcelona : La Campana, 2012
L'August Pullman ha nascut amb una
malformació greu a la cara. Degut a això i a les
múltiples operacions que ha patit no ha anat mai
a l'escola. Ara és el moment de començar. Les
coses no li seran fàcils, però l'August té un
caràcter i un humor particulars que segur que
l'ajudaran a aconseguir ser acceptat com un
més a l'escola.

Participació i dret a ser
escoltats

Els Nois del carrer Pál
Molnár, Ferenc
Barcelona : Bambú, 2011
Budapest, 1907. Els nois del carrer de Pál,
capitanejats pel savi i valent Boka, no estan
disposats a permetre que la temible banda del
Jardí Botànic s'apropiï el terreny on solen jugar.
La lluita per l'anomenat "grund" es converteix en
un noble joc de guerra regit per l'estratègia,
l'honor i la camaraderia. Per fi ha arribat l'hora
d'assaborir la glòria.

La Música del vent
Sierra i Fabra, Jordi
Barcelona : Columna, 2004
Un periodista troba, en una catifa portada de
l'Índia, un missatge del nen que l'ha teixit. És
una petició de socors i el periodista no se'n pot
desentendre. Tot i que hi ha milions de nens
explotats al món, el missatge té un nom, Iqbal, i
una procedència: la ciutat de Madurai.

Comprensió i afecte en la
família
35 quilos d'esperança

Entre bastidors

Gavalda, Anna
Barcelona : Grup Promotor [etc.], 2004
Aquest és un estiu complicat per al jove
protagonista, que haurà de decidir quins estudis
vol fer. Les expectatives dels pares, però, no
tenen en compte les habilitats ni les il·lusions del
seu fill. L'avi és l'únic que dóna suport al noi i
que el valora.

Cabeza, Anna
Barcelona : Cruïlla, 2003
La Joana no accepta que el pare i la mare, que
tenen professions relacionades amb el món de
l'espectacle, passin temporades fora de casa
per culpa de la feina
Com també li costa de reconèixer que té por,
davant les situacions diverses de la vida, però,
poc a poc, la Joana madura i canvia la manera
de relacionar-se amb el seu entorn.

Una Noia N.O.R.M.A.L. fa de
pintora
Manso, Anna
Barcelona : Cruïlla, 2012
La Ru té tretze anys, i només somia a tocar el
dos de casa. Per aconseguir-ho s'empesca mil i
una feines, en aquest cas decideix fer de
pintora... de parets. Se'n sortirà?

Oliver Twist
Dickens, Charles
Madrid : Anaya, 2012
Una dona arriba a un orfenat on dóna a llum un
infant i mor en el part. L'infant orfe viu en el
centre passant gana, fred i penalitats. Per
treure-se'l de sobre el posen d'aprenent en una
fàbrica
de
baguls.
Tip
d'injustícies
i
maltractaments, fuig del taller i marxa a Londres,
on coneix un lladregot, Fagin, que l'ensinistra a
robar. Finalment després de diverses peripècies
i dificultats va a parar a casa de Mr. Brownlow
que l'acull com un fill i gràcies al qual descobrirà
els seus orígens.

La Kati i la felicitat
Vejjajiva, Jane
Barcelona : Cruïlla, 2007
La Kati, una nena tailandesa de nou anys, viu
amb els seus avis perquè té la mare malalta. A
casa els avis sempre està envoltada d'alegria i
d'afecte. Però un dia la mare la crida per parlar
amb ella i a partir d'aleshores la Kati haurà de
prendre decisions molt importants. Al cap de poc
perdrà la mare i, a més, haurà de decidir si vol
saber qui és el seu pare.

Emigrantes

Benestar i nivell de vida digna

Tan, Shaun
[Arcos de la Frontera] : Fiore, 2006
El protagonista d'aquest còmic sense paraules
es veu forçat a deixar enrere el seu país i la
seva família, a la cerca d'una vida millor. Haurà
d'enfrontar-se a un nou idioma i noves costums,
però trobarà persones en situacions similars a la
seva que el faran costat.

Luces en el canal
Fernández Sifres, David , Puño
Boadilla del Monte : SM, cop. 2013
"El hombre que vivía en la barca vieja del canal
se llamaba Jaap Dussel y tenía un secreto". Així
comença la història de Frits, un nen a qui li falta
una cama, i el vell Jaap, gairebé un indigent a
qui no sempre li arriben els calers per poder
comprar menjar. Una història realista… fins que
comencen a passar coses inexplicables!

Jo que vaig dormir amb lleons
Longan, Laia , Wimmer, Sonja
Barcelona : Animallibres, 2014

En Tom viu en un
orfenat i lo agraden molt els animals. Per això, el
dia que coneix la Lana, una nena que viu en un
circ, veu l'oportunitat d'escapar-se i complir dos
dels seus somnis: estar a prop dels animals més
fascinants del món i anar a la recerca del seu
pare, a qui no coneix. El que en Tom no pot
imaginar és que un dia acabarà dormint amb els
lleons.

El Noi que va trobar la felicitat
Vendel, Edward van de , Elman, Anoush
Barcelona : Cruïlla, 2012
La família de l'Hamayun fuig de l'Afganistan dels
talibans i entren il·legalment a Holanda a la
recerca d'una existència millor.

Fora de mi

Educació

Draper, Sharon M.
Barcelona : Cruïlla, 2013
Melody, és una nena d'onze anys amb
paràlisi cerebral severa però és molt
intel·ligent. Però l'hi és impossible de
transmetre tot el que sap i sent. No pot parlar
ni caminar. Ella vol ser una nena normal, vol
tenir amics i voldria jugar, parlar i ballar amb
ells.

L'Escola buida
Ben Jelloun, Tahar
Barcelona : La Magrana, 2003
El nou mestre de l'escola de Néant, un
diminut poble africà, no entén per què els
seus alumnes han deixat d'assistir a les seves
classes. Tot, però, té una explicació: els nois i
les noies han de treballar a la fàbrica de
sabates i de pilotes de cuir per ajudar les
seves famílies a sobreviure. Però el mestre
no es dóna per vençut...

La Professora que feia faltes
d'hortografia
Canals, Cuca
Barcelona : Edebé, 2014
La professora Amàlia Zapatero va començar
la seva nova vida a Gaston, un petit poblet
afectat per la crisi, amb mal peu. No esperava
trobar-se allà la pitjor classe que havia tingut
a la seva vida. Res no semblava il·lusionar
aquells estudiants fins que… se li va acudir
una idea brillant.

75 consells per sobreviure a
l'escola
Frisa, María
Madrid : Alfaguara, 2012
La vida als dotze anys pot ser bastant difícil...
ets l'única sense Tuenti, la teva roba és un
fàstic, no tens nòvio... Per això la protagonista
ha patentat aquest manual per no pifiar-la a
l'escola.

Benvolguda Malala
MacCarney, Rosemary , Plan (Organització)
Barcelona : Editorial Juventud, 2014
La
història
de

Malala Yousafzai és inspiradora. Aquesta
jove pakistanesa va ser tirotejada pels
talibans només perquè volia anar a escola. A
partir d'aquest moment, Malala va cridar
l'atenció mundial per ser tan valenta, i es va
convertir en una veu que reclamava els drets
de les noies de tot el món.
Aquesta és una carta per a la Malala,
il·lustrada amb fotos de nenes d'arreu

expressant la solidaritat i admiració que
senten per ella. Moltes d'aquestes joves
coneixen per la seva pròpia experiència els
obstacles que ha d'enfrontar una nena per
anar a escola: pobresa, discriminació,
violència…

La Nena nova
Rudo, Marcy
Barcelona : Bambú, 2006
La Marisa arriba a una escola nova amb un
secret, però el que més li importa és ser
acceptada per la colla de la classe, un grup
d'amics que segueixen els rampells de la
manaire Isobel. Un dia acusen la Marisa
d'una falta que no ha comès i només l'amistat
de la sensata Rachel i l'afecte de la seva
gossa, Dama, l'ajudaran a tirar endavant i a
superar els maltractaments i les injustícies.

Hi ha un nen al lavabo de les
nenes
Sachar, Louis
Barcelona : Cruïlla, 2005
En Bradley és agressiu amb els companys, a
classe no escolta, no fa els deures, i la mestra
el té en un racó al fons de l'aula. Ell mateix es
considera una mica monstre». A mig curs,
però, arriba un nen nou a classe, i una
psicòloga a l'escola. La relació amb aquests
nouvinguts, amb alts i baixos, ajudarà en
Bradley a descobrir els seus valors i les seves
possibilitats, a saber donar i a saber rebre.

Joc i lleure
•

Qui som |

Fabi, el gran extrem dret
Masannek, Joachim
Barcelona : Columna, 2006
Durant el campionat de futbol sala de la ciutat,
un caçatalents es fixa en el Fabi i el fitxa per al
Bayern. Les coses es compliquen quan les
Feres han d'enfrontar-se precisament amb el
Bayern
a
la
final
del
campionat.
Els seus amics només poden guanyar si
compten amb ell, l'extrem dret més ràpid del
món. Quina decisió prendrà el Fabi?

El Meu germà el geni
Muñoz Avia, Rodrigo
Barcelona : Edebé, 2010
Tenir un germà que és un geni del piano no és
fàcil. I menys si els pares estan obsessionats
amb aquest fet.

Salut

Birgit, historia de una muerte
Mebs, Gudrun
Madrid : El Jinete Azul, 2011
La Birgit està malalta. Li han trobat un tumor al
cap, i ha d'estar-se a l'hospital. La seva
germana explica, des de la seva visió innocent
de les coses, com es viu la malaltia de la Birgit a
la seva família.

La Señora Frisby y las ratas de
Nimh
O'Brien, Robert C.
Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2011
La senyora Frisby és una ratolina viuda que viu
amb els seus quatre fills. Tots passen l'hivern en
una granja, però com cada any quan arriba
l'estiu, tornen al camp abans que el granger
comenci les seves tasques. Desgraciadament el
seu fill Timothy, cau malalt i la senyora Frisby
haurà de trobar la manera de sobreviure i curar
al seu fill. Per a tot això, necessitarà l'ajuda de
les rates de Nimh.

Juul
Maeyer, Gregie de , Vanmechelen, Koen
Santa Marta de Tormes : Lóguez, 1996
Àlbum il·lustrat que a través d'escultures de
fusta presenta una situació dramàtica: la
mutilació d'un infant o jove degut a l'assatjament
escolar. Un relat on la comprensió i l'estima, al
final, proporcionen un raig d'esperança.

Protecció contra la violència
•

Accessibilitat |

La Lluna de gel

Noms robats

Baró, Santi
Barcelona : Barcanova, 2011
Testimoni en primera persona d'una jove
romanesa que ha de marxar del seu poble amb
dos dels seus germans perquè els seus pares
no els poden mantenir. Primer anirà a treballar
com a cambrera a Bucarest, on espera poder
convertir-se en una reconeguda model, però
aviat es veurà enganyada per una màfia sexual
internacional que la conduirà segrestada a
Barcelona per exercir la prostitució.

Tàssies, José Antonio
Barcelona : Cruïlla, 2010
Impactant llibre que parla de l'assetjament
escolar d'un infant a qui li han robat el nom a
l'escola. Només un lector que es preocupi pel
protagonista i "l'escolti" podrà salvar-lo del tràgic
final que arribem a entreveure.

Campos verdes, campos grises
Wölfel, Ursula
Santa Marta de Tormes : Lóguez, 2014

Les Llàgrimes de la caputxeta
Hanika, Beate Teresa
Barcelona : Takatuka, 2011
La Malvina ha d'anar cada tarda a visitar a l'avi,
per portar-li menjar i fer-li companyia. Però l'avi
s'assembla més al llop que a l'àvia del conte, i
l'amor que vol de la seva néta no és net ni
innocent.

Catorze
contes
curts, catorze històries directament extretes de
la realitat. Una realitat amb un rostre dur i cruel;
una realitat moltes vegades incòmoda. La
infància és l'element comú a tots els contes que
relaten esdeveniments protagonitzats per nens i
nenes amb problemes de marginació, opressió,
discriminació racial o guerra. Un llibre per tractar

temes com la denúncia de problemes socials o
familiars mitjançant preguntes que cadascun
haurà de respondre.

•

Seguretat |

Pau

Corre, noi, corre!
Orlev, Uri
Madrid [etc.] : Alfaguara [etc.], 2002
Srulik és un nen jueu de vuit anys que es queda
sol, sense família, i ha de fer les coses més
increïbles per a sobreviure. Vagant per boscos i
pobles dels voltants de Varsòvia durant
l'ocupació alemanya, es veurà embolicat en les
més sorprenents aventures, plenes de perills, de
sentiment i de coratge.

El Soldat i la nena
Sierra i Fabra, Jordi
Barcelona : Destino, 2003
En una guerra un soldat està a punt de morir
quan se li apareix una nena amb un ram de
flors. Aquesta nena l'acompanyarà a veure qui
és el seu enemic i qui és el responsable
d'aquesta guerra.

Molts anys després la nena tornarà a aparèixer
quan el soldat ja és avi i ha lluitat tota la seva
vida en una guerra molt diferent, una guerra a
favor de la pau, la tolerància, el respecte i per
mostrar les mentides de les guerres.

