
QUÈ SÓN ELS CONTES COEDUCATIUS? 
Els contes coeducatius són contes que mostren els 
hàbits i les maneres de fer que ens faciliten una bona 
convivència entre les persones; que tracten i treba-
llen les emocions i els sentiments propis i dels altres. 
Contes on es poden veure diferents tipus de famílies; 
que mostren els diferents repartiments de  les tas-
ques domèstiques, que fan conèixer com viuen els 
nens i nenes d’altres països; que tracten les discapa-
citats; que mostren les diferents maneres de ser nen 
o nena.... en definitiva:  
 
 Contes on el tractament de les diferències es fa 
sempre des del valor positiu de les mateixes. 
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& Hi ha res més avorrit que ésser una 
princesa rosa?   
         Díaz Reguera, Raquel 
& Rosa caramel. Adela  Turín 
& Les tres bessones i el regne de tempsenrere.  
         Alcàntara Sgarb, Ricardo 
& Sóc molt Maria.  Anguera, Mercé 
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Tots aquests contes i molts més els trobareu a la 
biblioteca municipal. També podeu  consultar-los a 
la  Guia d’igualtat de la pàg.web de la Biblioteca  
Municipal de Cambrils:  
http://issuu.com/bpmc/docs/
politiquesigualtatbpmc/1 
Animeu-vos a llegir-los¡¡¡¡¡ 
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www.educandoenigualdad.com/spip.php?article273  
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rent) 
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colze_a_colze.pdf 
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A  QUÈ ENS REFERIM QUAN   
 

PARLEM DE                          
 

 
Coeducar consisteix en un procés intencionat d’ in-
tervenció que potencia el desenvolupament de totes 
les capacitats, tant de les nenes com dels nens, a 
través de l’educació. 

Suposa eliminar estereotips o idees preconcebudes 
sobre les característiques que han de tenir les nenes 
i els nens, els nois i les noies, les dones i els homes i 
persegueix un desenvolupament personal i una cons-
trucció social comuna i no enfrontada. 

Cada nen i cada nena tenen dret a ser diferents, pel 
que és necessari educar valorant les diferències indi-
viduals i les qualitats personals. 

Coeducar, té com objectiu fer persones dialogants e 
implica respecte i tolerància, pel que és una garantia 
per a la prevenció de la violència. 

 

RECONÈIXER LES DIFERÈNCIES 
Hem d'ajudar als nostres fills i filles  a entendre que 
tenir un cos sexuat, en femení o en masculí, és el que 
els porta a ser nens i nenes, però que sent nens i ne-
nes són lliures per realitzar qualsevol activitat que 
els interessi i que ambdós sexes són igual de valuosos 

? 
DE QUÈ PARLEM QUAN ANOMENEM 

LA IGUALTAT? 
 D'una cosa tan justa com ser tractats/des de la ma-

teixa manera davant la llei. 
 D'una cosa tan important com poder participar amb 

les mateixes oportunitats en tots els àmbits de la socie-
tat. 
 D'una cosa tan imprescindible com no témer per la 

teva vida ni per la teva seguretat o la de les persones que 
vols. 
 D'alguna cosa tan fonamental com no patir la discri-

minació o l'assetjament per qüestió de sexe. 
 D'alguna cosa tan valuosa com sentir l'autonomia i la 

llibertat. 
 D'una cosa tan complexa com és construir relacions 

basades en el respecte. 
 D'una cosa tan assenyada com compartir drets i obli-

gacions en la vida personal, familiar, social i professional. 
 D'una cosa tan important com és reconèixer que do-

nes  i  homes portem  valors,  
coneixements i experiències que 
hem heretat de segles d'histò-
ria i que són imprescindibles per 
al desenvolupament de la huma-
nitat. 

 D'una cosa tan interessant 
com descobrir que podem reinventar-nos i ser tot el que 
somiem, sense sentir cap obstacle pel fet de ser home o 
dona. 
 D'alguna cosa tan especial com que tot ésser humà 

pugui desenvolupar tot el seu potencial afectiu, in-
tel·lectual, artístic o físic. 
 

Quan parlem d'igualtat estem parlant de tot això, de 
viure plenament reconeixent tota la nostra 
experiència, capacitats i valors, com a do-
nes i homes. 

CONTE: 
“ LA TANGA I EL GRAN 

 LLEOPARD “   

És un conte coeducatiu que 
narra la història de la Tanga, 
la filla del gran bruixot de la 
tribu dels/les Toblongs. És la 
persona més ràpida i àgil del 

poblat, i també la més valenta, com demostra quan 
s’ofereix per a enfrontar-se al gran lleopard, un animal 
ferotge i cruel que amenaça la pau de la tribu. La Tanga 
es submergeix  en el perills de la selva, i amb la seva 
destresa i intel·ligència, acaba vencent el temut lleo-
pard i fa un pas fonamental a favor de les dones del 
poblat, ja que marca un abans i un desprès en el reco-
neixement de la vàlua de les dones i en el treball con-
junt e igualitari entre totes les persones integrants de 
la tribu dels Toblongs. 

La Tanga i el gran lleopard ens explica una història di-
vertida i sorprenent que trenca amb els estereotips i 
rols de gènere tradicionals reflectint les capacitats 
que tenim tots i totes, independentment de si som ne-
nes o nens.  

 

Quins són els objectius del taller? 

ue els nens i les nenes desenvolupin un pensament 
crític que els  permeti analitzar els estereotips 

sexistes. 

omentar el gust per la lectura i desenvolupar la ca-
pacitat d’identificació positiva en l’aprenentatge 

dels rols sexuals i de les relacions entre els nens i les 
nenes.  

eflexionar amb els nens i les nenes sobre si hi ha 
diferències en els jocs, en els colors, en les profes-

sions, en la corresponsabilitat de les tasques de la llar, 
etc pel fet de ser nens o nenes 
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