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"No hi ha models ideals, sinó relacions reals." (David Aparicio)
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Familiari / Mar Cerdà
Comanegra, 2014

Totes les famílies del món estan en aquest
llibre, gràcies a la combinació de 15 làmines
que permet formar més de 80.000 famílies
diferents, amb totes les particularitats que
puguem imaginar: dues mares, germans
d’altres països, avis que viuen a casa, famílies
monoparentals... Un llibre-joc que ens servirà
per entendre que cada família és única.

I1(Família) CER

Una familia per a la Marina / Jo Clegg
Blume, 2017

ÀLBUM CLE

La Marina és una petita gavina molt valenta
que s'esforça tant com pot per adaptar-se a
la gran ciutat. Quan decideix canviar de
casa, fa una descoberta d'allò més
fascinant: una original família a qui li
encantaria acollir-la! Aquesta història tan
tendra i divertida parla dels forts lligams
que uneixen totes les famílies.

Ets únic, pare / Isabella Paglia
Picarona, 2016

ÀLBUM PAG

Picarona, 2016

I1(Família) PAR

A casa de la Camil·la són tres: la seva mare,
el seu gos Gimmy i ella. Per a ella, com per a
tothom, la seva és la millor família del món, però
un dia a l’escola la substituta de la mestra li
demana un exercici ben difícil: dibuixar el pare
que li agradaria tenir…Un llibre que parla dels
nens amb un sol progenitor per
ensenyar-nos que cada família és única…

De mare només n'hi ha una / Isabella Paglia
Picarona, 2016

A l’oïda d’un nen la paraula PARE sona
especial. Però, qui és el pare? Com
aconsegueix un pare que et sentis
protegit? Què fa un pare per fer-te feliç?
Parlant entre ells i explicant les seves
pròpies experiències, un grup de nens
reflexiona sobre quants tipus de pares
poden existir.

Un Món de famílies / Marta Gómez
Comanegra, 2015

ÀLBUM GOM

Tinc una mare i prou / Francesca Pardi

El món és ple de grans famílies que, dia a
dia, demostren que viure junts fa que la vida
sigui molt menys complicada i més
bonica. Hi ha famílies que gaudeixen de la
tranquil·litat, com la família Zen. Algunes no
han tingut un camí fàcil, com la família
Macedònia, i altres com la família Infinita,
que adopta fills que vénen de molt lluny...

A l’orella de tots els nens, la paraula MARE
sona màgica. Però, qui és la mare?
Quantes mares pot tenir un nen? Quantes
maneres hi ha de venir al món?
Un conte entranyable, que estova el cor
i fa somriure i reflexionar sobre les diverses
formes que existeixen «d’arribar» a una
família.

ÀLBUM PAG

Amb la Tango són tres / Justin Richardson
Kalandraka, 2016

Aquesta història va succeir al zoo de
Central Park de Nova York. Tango va
ser la primera pingüí amb dos pares.
Una família diferent que neda, salta,
juga a l'estany i és feliç.
I1(Família) RIC

Cada familia, a su aire / Béatrice Boutignon La Laura té dues mares / Yolanda Fitó
Hotel Papel, 2015

ÀLBUM BOU

Bellaterra, 2015

Los animales de este libro juegan con sus
familias, todas iguales y todas diferentes.
Desde las familias monoparentales a las
"tribus", las familias LGBT y las familias sin
hijos, todas mezcladas, ¡nadie se queda
fuera! Un álbum sensible y tierno, divertido
y que ayuda a comprender y aceptar
nuestras diferencias.

I2 FIT

Totes les persones som iguals i a la vegada
diferents, i, a les famílies, els passa el mateix.
N’hi ha de formades per un pare i una mare,
d’altres estan formades per dos pares o dues
mares, n’hi ha de nombroses, hi ha famílies
adoptives i llars d’acollida... Aquest llibre és
un recurs pedagògic en favor de la diversitat i
la convivència.
Juliol 2021

Coco i Piu / Alexis Deacon
Ekaré, 2012

I1(Sentiments i emocions) DEA

Hi havia una vegada la família / Anna Gasol
Edebé, 2012

A la platja hi ha dos ous molt junts, dels
quals neixen un cocodril i un ocell. “Hola,
germà”, se saluden. Coco i Piu aprendran
a fer-ho tot junts: buscar menjar, volar, flotar
a l’aigua com troncs, cantar al sol naixent i
tenir cura l’un de l’altre. Fins un dia en què
el corrent del riu els porta a un llac ple de
cocodrils i un bosc ple d’ocells...

Contes i rondalles populars d’arreu del món
amb una temàtica comuna relacionada amb
l’estructura familiar: pares i fills, germans,
madrastres… Tots els contes van
encapçalats per una dita popular o un
refrany, o bé una frase d’algun escriptor
conegut que fa referència a allò que
explicarà la narració.

I 398 HIH

L'Acolliment de la Maria / Meritxell Margarit En família! / Alexandra Maxeiner
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, 2007

364.6(Som pares) MAR

Aquest llibre està especialment dirigit a totes
les famílies que han acollit un nen o una
nena, i a les que es preparen per fer-ho.
Elles omplen d'esperança el futur dels infants
que, per una raó o una altra, han de passar
un temps separats dels seus pares.
un conte per llegir i comentar amb tota la
família.

Mi papá es un payaso / José Carlos Andrés

I 392 MAX

En Biel té una germana. La Mia no té germans,
però ho té tot repetit des que els seus pares es
van separar. En Jonàs té un tres quarts de pare,
que s'estima amb bogeria. La Carla té dues
mares. La Júlia està trista des que va morir la
seva mare i no en vol cap altra. Tots tenen una
cosa en comú: cadascú forma part d'una família,
i cada família és única i irrepetible.

Benvingut a la família / Mary Hoffman
Joventut, 2014

Egales, 2013

I ANG AND

Takatuka, 2011

Es que mi papá es payaso, y yo estoy muy
orgulloso de él y de su trabajo, que es de los
más importantes. Fíjate si es importante, que
hace reír a las personas. ¡Reír! Pascual, mi
otro papá que es médico, dice que las suyas
son dos de las profesiones más importantes:
una cura el cuerpo y la otra el alma.

I 392 HOF

Explora les diferents maneres en què un
bebè o un nen pot arribar a una família: part
natural, l'adopció, la família d'acollida, així
com els diferents tipus de família;
monoparentals, pares del mateix sexe, etc.
Es tracta d'un llibre informatiu únic, amb un
missatge important i positiu: cada família és
diferent i cada família es igualment vàlida.

El Meu pare és mestressa de casa / Silvia Ugidos La Família : del més petit al més gran / Núria Roca
La Galera, 2005

I2 UGI

Molino, 2000

Per què no havia dit a l’escola que el
meu pare treballava de superheroi espacial
en lloc de dir que feia de mestressa de
casa? Heus aquí una situació poc habitual
explicada de manera respectuosa i
divertida.
Un conte per respectar la diversitat de
maneres de ser i de viure.

Mi loca familia / Chris Higgins
Edebé, 2015

I 392 ROC

A veces una familia tiene que separarse / Jane W. Watson
Montena, 1989

Mi padre es artista y llama Mona Lisa a
mamá, porque es muy guapa. V se enfada
con rapidez. ¡Será igualita a la abuela
cuando crezca! Dontie es mi hermano
mayor. Me llamo Mattie. Mamá dice que
cuando estoy preocupada mi cerebro se
convierte en espagueti y lo enreda todo.
I2 HIG

A través de los diferentes tipos de familia
del libro (padres separados, niños
adoptados...), el niño puede ir
descubriendo como es su familia. ¿Te
atreves a dibujar un árbol genealógico, a
explicar como se conocieron tus padres o
como eran tus abuelos de jóvenes?

I 173 WAT

El hijo de una pareja que inicia caminos por
separado, necesita atención, comprensión y
amor. Este libro ayuda a abrir una franca
comunicación en un momento en que las
palabras son muy necesarias. Ofrece la
oportunidad de que padres e hijos se sienten
y charlen juntos durante un período tan
difícil.

La Meva família / Dexeus Dona
Estrella Polar, 2018

I 392 MEV

En Pau està a punt de tenir un germanet, la
Martina es pregunta per què ella només té
mare i en Joan recorda quan va ser adoptat...
Amb les famílies passa el mateix que amb les
persones: totes són diferents.
Un llibre per entendre la varietat de famílies
que cada dia ens envolten i les diferents
formes de concebre un nadó.

La Meva família és especial / Anna Rayo
Edicions del Pirata, 2019

I1(Família) RAY

El llibre ens descobreix la diversitat familiar.
Unes il·lustracions espectaculars ens endinsen
dins d’una història protagonitzada per molts
animals, on una àvia centenària convida a la
seva família per a la festa del seu aniversari. A
part de la historia, es pot jugar a trobar
elements repetits dins de cada família. Els
podràs trobar?

La Meva família / Glòria Fort
El Cep i la Nansa, 2018

I1(Família) FOR

Tots tenim una família i totes són diferents.
Saber-ho és entender-ho, i els més petits
viuen aquesta gran diversitat amb normalitat,
però alguns també amb alguns dubtes. El
conte, amb il·lustracions clares i senzilles,
normalitza la diversitat i destaca el caràcter
acollidor de la família.

Nuevas familias / Hilary Boyd
Océano, 2000

SOM
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Models de família / Susan Golombok
Graó, 2006

159.92(Som pares) GOL

En una època en què un percentatge alt de
famílies difereixen del model tradicional, el
llibre tracta els diferents tipus d'estructura
familiar i desmitifica que qualsevol estructura
diferent sigui perjudicial per als nens i les
nenes. Quins aspectes de la vida familiar
afecten realment un desenvolupament
psicològic saludable?

Homosexualitat i família / Félix López
Graó, 2006

159.92(Som pares) LOP

FLG, 2010

L'associació de Famílies Lesbianes i Gais ha
produït aquest documental sobre la vida
quotidiana de les famílies homoparentals. Hi
apareixen 6 famílies de Catalunya i el País
Valencià, amb l'objectiu de visibilitzar i fer
pública la normalitat de les famílies de
mares lesbianes o pares gais.
DVD 392 HOM

Noves estructures familiars i la necessitat de tenir espais per
comopartir / David Aparicio
In-fàn-ci-a (núm.216, maig-juny, 2017, pàg.17-20)

Egales, 2016

En aquests darrers anys, el concepte de
família s'ha diversificat i ampliat.
Reconeixem noves estructures familiars i
constatem que no hi ha models ideals sinó
relacions reals, i cada persona mira de
trobar la seva forma de relació. Les famílies
es construeixen adaptant-se a
circumstàncies ben diverses.

Nuevas formas de familia / Jorge Grau Rebollo
Bellaterra, 2016

Con un toque de humor y naturalidad, narra la
historia de una pareja de lesbianas que ha
decidido tener un hijo.
A Montse se le ha despertado el reloj
biológico; por el contrario, Lídia, más
enamorada que nunca, se niega a tener un
hijo con ella si antes no acepta por completo
su lesbianismo y deja de esconderse.

Esta es mi historia / María Pereiro
Bellaterra, 2016

177(Som pares) PER

Homo baby boom [dvd] / Anna Boluda

El que els pares, les mares, els
homosexuals i els professionals han de
saber i han de fer.
Aquest llibre ajuda clarament a superar
creences falses i actituds negatives vers
l'homosexualitat. Útil i necessari per a
pares, familiars, educadors i les mateixes
persones homosexuals.

Madre no hay más que dos / Lídia Titos

N TIT

Aunque ya tengas experiencia en materia
de educación, convivir con los hijos de tu
pareja puede convertirse en un verdadero
reto y llegar a ser una auténtica odisea.
El lector hallará respuesta a todas las
preguntas más comunes y soluciones
prácticas para ubicarse, adaptarse y ser
aceptado en el nuevo hogar.

Las familias de reproducción que se podrían
considerar «tradicionales» no tienen problemas
para explicar de dónde venimos y la cocnepción,
porque todo está configurado para dar
respuestas, pero ¿qué pasa con esas familias
homoparentales, monoparentales o de
diversidad gestante que existen pero que no se
ven reflejadas en ningún lado?

392 GRA

Se abordan, entre otros aspectos, las
consecuencias de la conceptualización
ideológica de los genes como operadores
simbólicos de los espacios sociales del
parentesco, las conformaciones familiares
resultantes de formas diversas de unión
afectiva y sexual, el proceso de incorporación
de nuevos individuos al núcleo procreativo...

