Contes pels nostres
drets
Guia de lectura per a nens i nenes
de 7 a 10 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 de 7 a 10 anys puguin conèixer els seus
drets a través dels contes que trobaran a les biblioteques.

Seccions de la guia:
 Identitat
 Igualtat i no discriminació
 Participació i dret a ser escoltats
 Comprensió i afecte en la família
 Benestar i nivell de vida digna
 Educació
 Joc i lleure
 Salut
 Protecció contra la violència
 Pau

Un llibre sobre tots els drets:

Els Drets de la infància
Almodóvar, A. R. , Urberuaga, Emilio
Barcelona : Barcanova, 2014

L'any 1959 l'ONU
aprovà la Declaració Universal dels Drets de
l'Infant. Deu principis que tenen com a objectiu
garantir, a tots els nens i nenes, l'atenció, la
protecció i l'educació necessàries. Aquest drets
seran reconeguts a tots els infants, sense
distinció o discriminació per motius de raça o de
religió.
En aquest llibre, deu autors i autores han escrit
un conte per a cada un dels drets de l'infant i
donen vida als principis d'aquest llei tan
important.

Identitat

En Juli i la Sara : problemes al pati
Pétigny, Aline de , Belsito, Katia
Barcelona : La Galera, 2008
En Juli és un nen amb problemes a l'escola.
Altres nens es riuen d'ell i en Juli no sap com
sortir-se'n. Aquest llibre permet a qui el llegeix
decidir com acaba, ens dóna el dret d'escollir
què volem que faci en Juli: que parli amb els
adults sobre el seu problema, o que s'ho guardi
per a ell. Està a les nostres mans prendre
aquesta decisió.

La Cosa perduda
Tan, Shaun
[Arcos de la Frontera] : Fiore, 2007
En un món on tot té una identitat clara, la seva
definició i el seu lloc, com encaixa l'estrany
ésser a qui el protagonista d'aquest àlbum
anomena "la cosa perduda"?

Yo
Waechter, Philip
Santa Marta de Tormes, Salamanca : Lóguez,
2005
"Yo… Yo me gusto", comença aquest àlbum de
petit format de to humorístic però també amb un
punt filosòfic. L'ós protagonista d'aquest conte
és el millor. Tot ho fa bé. Però tot i això, també
necessita l'amistat i l'amor dels altres.

Igualtat i no discriminació

Mallko y papá
Gusti
Barcelona, etc. : Oceano Travesía, 2014

En Gusti és un dels
escriptor i il·lustradors més importants d'Amèrica
Llatina. En aquest llibre ens obre les portes del
seu cor per parlar-nos de la relació que té amb
el seu fill Mallko, amb síndrome de Down.
A partir de diferents tècniques plàstiques i una
prosa senzilla ens endinsem en la intimitat de la
vida familiar i en Gusti ens explica el que
significa viure amb un nen amb necessitats
especials.

El Jardí de l'Hug
Wojtowicz, Jen , Adams, Steve
Barcelona : Intermon Oxfam, 2006
Història d'amistat entre dos nens molt especials:
a l'Hug les nits de lluna plena li creixen flors per
tot el cos i a l'Angelina… bé, ho haureu de
descobrir vosaltres mateixos!
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El Taller de les papallones
Belli, Gioconda , Erlbruch, Wolf
München : Barbara Fiore, DL 2007
En l'àmbit dels grans dissenyadors de totes les
coses, hi ha una jerarquia molt difícil de trencar.
Els joves dissenyadors ho tenen molt difícil per
fer-se escoltar i canviar unes normes que
imperen des de fa anys. Per sort, l'Odaer està
disposat a fer-se escoltar.

Heidelbach, Nikolaus
Barcelona : Juventud, 2008
Una nena un pèl consentida arriba a una illa
només habitada per uns estranys animals
anomenats suricates. I s'autoproclama reina de
l'illa. Tot sembla anar bé al començament, fins
que els suricates es pregunten: "per a què
serveix, una reina?"

L'Autobús de la Rosa

La Pregunta del elefante
Berg, Leen van den , Vermeire, Kaatje
Albolote (Granada) : Barbara Fiore, cop. 2012
Tothom es reuneix dalt de la muntanya per
sentir la pregunta de l'elefant. Aquest cop,
l'encarregada de dirigir la sessió serà la formiga,
i tothom hi podrà dir la seva, encara que
aquesta vegada la pregunta és ben complicada:
com podem saber si estimem algú?

No et vull veure més!
Dubois, Claude K.
Barcelona : Cruïlla, 2009
Una nena se sent molt malament degut a la
marxa del seu pare de casa. Ni un ni l'altre són
capaços d'explicar els seus sentiments.

Silei, Fabrizio , Quarello, Maurizio A. C.
[Granada] : Barbara Fiore, cop. 2012
Un avi porta el seu nét a veure l'autobús on l'any
1955 la Rosa Parks es va negar a deixar el seu
seient perquè l'ocupés un blanc, iniciant així la
llarga lluita per acabar amb la discriminació
racial als Estats Units.

Comprensió i afecte en família

Ningún beso para mamá
Coco i Piu
Deacon, Alexis
Barcelona : Ekaré, 2012
A la sorra de la platja reposen junts, molt junts,
dos ous. Quan esclaten neixen un ocell i un
cocodril. Hola germà - diu en Piu. Tinc gana contesta en Coco. Perquè… tu que en penses:
poden ser germans un ocell i un cocodril?

Visc en dues cases
Meabe, Miren Agur , Mitxelena, Jokin
Barcelona : La Galera, 2003
La Sara darrerament està una mica rara. Els
seus pares també: es pensen que és de cotó
fluix i l'omplen de capricis. I és que els seus
pares s'han separat!. Ara, té un raconet a
cadascuna de les cases on viu... i a les dues
l'estimen molt.

Els Elefants mai no obliden
Ravishankar, Anushka , Pieper, Christiane
[Barcelona] : Thule , cop. 2007
Un dia de tempesta un elefant es perd a la
selva. Desorientat i sol troba una manada de
búfals que l'acullen i el cuiden fins que es fa
gran. Quan molt temps després es troben vora
el riu a una bandada d'elefants, el nostre amic
haurà de decidir amb qui es queda. Què penseu
que farà? Per qui es decidirà?

Ungerer, Tomi
Barcelona : Lumen, 1986
Quan som petits, ens agraden els petons i les
abraçades i que ens diguin paraules dolces.
Però a mesura que anem creixent… a qui li
agraden els petons bavosos i enganxosos de les
mares a la porta de l'escola? Al gat protagonista
d'aquesta història, clarament, no li agraden!
Però sap que, de tant en tant, no només ella els
necessita…

Benestar i nivell de vida digne

En Tolstoi
Hanno
Barcelona : Takatuka, 2010
En Tolstoi és un sense sostre, tot i que a la
protagonista - a qui li agrada fer-se preguntes,
també sobre les paraules que fem servir - li
agradaria dir-li vagabund. Ella i la seva família,
com moltes altres, tenen una casa buida durant
bona part de l'any. Què passaria si convidessin
en Tolstoi a viure-hi mentre ells no la fan servir?

Educació

Les Vambes de la Sofia
Lipp, Frederick , Gaillard, Jason
Barcelona : Intermón Oxfam, 2007
Gràcies a unes vambes i a una gran força de
voluntat, la Sofia aconseguirà anar fins a
l'escola on, tot i ser nena, aprendrà a llegir i a
escriure.

El Petit Nicolas
Sempé, Jean-Jacques , Goscinny, René
Barcelona : La Galera, 2010
El petit Nicolas és d'aquells nens que un
pensaria que preferirien no haver d'anar a
escola. Però… quan si no faria de les seves
en companyia de l'Agnan, el Rufus, l'Eudes o
l'Alceste?
Històries curtes i divertides de malifetes i
altres aventures!

L'Escola secreta de la Nasrin
Winter, Jeanette
Barcelona : Joventut, 2010
Aquesta és la història real d'una nena
anomenada Nasreen. Arran de la desaparició
dels seus pares Nasreen deixa de parlar i la
seva àvia decideix portar-la a una escola
secreta. Gràcies a ella, descobrirà nous
horitzons i compartirà les seves experiències
amb altres nenes.

Joc i lleure

El Meu germà el geni
La Guerra de almohadas más
grande del mundo
Cuvellier, Vincent , Mathy, Vincent
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, cop. 2009
Un grup de nens dormen a una casa de
colònies. Tots? No! Un parell comencen una
lluita de coixins que despertarà la resta de nens,
les nenes que dormen a una altra habitació i, és
clar, també el monitor.

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.

Vinga, Roger!

Dos fils
Molist, Pep , Urberuaga, Emilio
Barcelona : La Galera [etc.], 2007
En Moussa té dos fils que arrosseguen el seu
tren ple de passatgers. En una punta hi troba
l'avi que explica històries, i a l'altre els petons de
la mare que el protegeix dels perills. El seu
germà, en canvi, va seguir un altre fil que el va
portar darrera les muntanyes. Però ell no en vol
saber res d'aquest altre camí.

Pintors
Moon, Seung-yeoun , Lee, Suzy
Barcelona [etc.] : Libros del Zorro Rojo, 2011
Uns pots d'aquarel·les just abans de l'hora del
bany? El joc ideal! Samarretes fora, i els dos
germans d'aquest conte ple de color acabaran
pintats de dalt a baix fins que passin amb la
mare per la dutxa.

Ollivier, Reina , Candaele, An
Barcelona : Baula, 2003
Roger és un nen que viu molt ocupat amb
activitats extraescolars. Un dia la família se'n
adona que això no pot seguir així, tots van
massa cansats.

Salut

La Gorra
Carbó, Joaquim , Rifà, Fina
Barcelona : La Galera, 2004
Després de superar una greu malaltia, la
Caterina torna a l' escola. Està molt angoixada
perquè no sap com reaccionaran els seus
companys davant la seva calvície. Però se'n
portarà una grata sorpresa...

El Zoo d'en Pitus
Sorribas, Sebastià , Bayés, Pilarín
Barcelona : La Galera, 2006
Una colla d'amics que viuen al barri del Raval de
Barcelona munten un zoològic amb els animals
que cacen en un seguit d'aventures urbanes per
recaptar diners. Volen pagar el viatge a Suècia
d'en Pitus, que està molt malalt i només un
metge suec el podrà guarir. ¿Ho aconseguiran?

Protecció contra la violència

Caja de cartón
Arnal, Txabi , Amekan, Hassan
Pontevedra : OQO, 2010
Una nena i la seva mare han de deixar el seu
país d'origen en busca d'una vida millor. La
protagonista de la història ha d'afrontar la mort
de la mare i acaba en un orfandat, on l'adoptarà
una família.

L'Aitor té dues mares
Mendieta, María José , Piérola, Mabel
Barcelona : Bellaterra, 2006
L'Aitor, un nen de nou anys que se sent rebutjat
i discriminat donat que li fan sentir que és
diferent, viu amb les seves dues mares. L'Aitor
aprèn que existeixen altres famílies com la seva
i que el més important és l'estimació i no
quantes mares o pares tens.

Pau
•
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Fill de rojo
Salva't Elies!
Brami, Elisabeth , Jeunet, Bernard
Pontevedra : Kalandraka, 2006
El protagonista d'aquest relat ambientat a
França és un nen de set anys a qui els seus
pares deixen a la cura d'uns grangers per
protegir-lo de la persecució que pateixen els
jueus durant la II Guerra Mundial. Amb altra
identitat i una família postissa, Elías afronta la
infantesa, amb força i valentia, però també por i
desconfiança perquè en descobreixin la veritat
...

Portell Rifà, Joan , Blanch, Ignasi
Barcelona : Tantàgora, 2007
Sabeu que va passar a la Guerra Civil? Aquest
relat narra algun dels fets que van passar i que
no hauríem d'oblidar per a que no es torni a
repetir mai més.

Conte de riure, conte de plorar

L'Enemic
Calì, Davide , Bloch, Serge
Barcelona : Takatuka, 2008
Dos soldats enemics s'amaguen dins de dues
trinxeres separades per uns quants metres de
distància. I un d'ells reflexiona sobre l'altre. Com
deu ser? Té por? Troba a faltar la seva família?
L'altre té la culpa de tot. L'altre és el dolent.

Sennell, Joles , Vila Delclòs, Jordi
Barcelona : Cruïlla, 2003
En Noh i en Var són dos germans plens
d'alegria i els agrada que tots els nens i nenes
també ho estiguin, per això fan de pallassos al
circ. Amb el seu circ de l'alegria recorren pobles
i ciutats fent riure tothom. Fins que un dia van a
actuar a un país on hi ha guerra i la seva alegria
es transforma en tristesa…

Tinc dret a ser nen

Començar
Carballeira, Paula , Danowski, Sonja
Barcelona, [etc.] : Hipòtesi, [etc.], 2012
Una petita història per explicar una gran lluita.
La lluita que nens i nenes de tot el món que han
patit una guerra, comencen un dia per tornar a
començar. Tot pot començar amb un petit
somriure, un simple joc però un cop ha
començat, ja no hi ha qui la pari. Lluitar per
tornar a començar.

Serres, Alain , Fronty, Aurélia
Barcelona : Blume, 2010
Vols conèixer els teus drets? nens i nenes
d'arreu del món reciten i ens expliquen els seus
drets de manera poètica i amb unes
il·lustracions molt significatives.
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