
Sexualitat
"Els nens són com taules rases; neixen amb una curiositat innata per 

saber, aprendre, conèixer, descobrir." (Montse Domènech)

L'Ombra de la Clara / Elisenda Pascual

L'Arbre dels nadons / Sophie Blackall El Meu cos és meu! / Pro Familia

Pessigolles / Alba Barbé La Marta diu no! / Cornelia Franz

D'on vénen, els nens? / Violeta Denou

Montañas en la cama / María Molina

I els nens, qui els fa, mare? / Janosch

Clara ha perdido su sonrisa y no entiende 
muy bien por qué. Siente que una sombra 
la sigue.
Una historia sencilla y llena de matices 
simbólicos, que busca ayudar a los 
adultos a explicarle a los más pequeños 
cómo prevenir el abuso sexual infantil. 

Los padres del protagonista de este libro le 
anuncian que un bebé está en camino. 
Entonces el niño se pregunta: ¿De dónde va a 
venir el bebé?La chica que lo lleva al colegio le 
da una respuesta que no es la misma que le 
da su profesora ni la que le da el cartero ni la 
que le da su abuelo. Finalmente su mamá y su 
papá le dan la respuesta correcta. 

«Sóc la Clara, i tinc quelcom molt especial: el 
meu cos! És meu i de ningú més. Si no 
m’agrada que em toquin, dic: “Deixa’m. No em 
toquis. No ho vull.”»
Dir que no i protegir-se de contactes 
desagradables no és fàcil. Els nens que se 
senten segurs de si mateixos tenen més 
facilitat per dir ben clar el que volen i el que no. 

La sexualitat ens acompanya, des de ben 
petites, per les diferents etapes de la nostra 
vida. Tot i que a voltes ens pot ser difícil parlar 
amb les criatures de la seva sexualitat, els 
seus desitjos i les seves fantasies, contribueix 
a un desenvolupament saludable i integral. 
Com a persones adultes, és important promoure 
una lliure recerca i experimentació amb el cos.

La Marta viu només amb la seva mare, qui, 
per necessitats de la feina, confia l'atenció 
de la filla a un veí de l'escala, d'aspecte 
amable i somriure constant. Però quan es 
queden sols, ell se li acosta massa, fa 
petons que punxen a la galta i piquen (i a la 
Marta no li agraden gens), la seu a la falda i 
es posa a acariciar-li el genoll, i no para.

En Teo i els seus amics són a l'escola i 
s'assabenten que la Sra, la seva mestra, 
espera un bebè. Aquest fet motiva les 
preguntes dels nens al voltant dels temes 
relacionats amb el naixement. Aquest és el 
tema que planteja el llibre per tal que nens i 
adults puguin fer plegats la descoberta dle 
meravellós misteri de la vida. 

Poco a poco Martín avanzó hacia la habitación
de mamá y papá. La puerta estaba extrañamente 
cerrada. Escuchó a papá que respiraba cansado, 
como cuando iba al monte. Y mamá, 
también. Esta incursión nocturna a la habitación 
de sus padres desemboca en un divertido relato, 
en el que se aborda la sexualidad con mucho 
humor, naturalidad y la dosis justa de ternura.

CONTES
PER A

INFANTS

Hi ha qui no té ni idea del que ha de 
respondre, i hi ha qui fa cara de mirar als 
núvols, sense saber ni com ni per on 
començar. Doncs, re com dir-ho com qui no 
vol la cosa. Una història divertida i... a mig 
camí, ja està fet, amb totes les lletres i 
dibuixat i tot. 

      Kókinos, 2015

   Bellaterra, 2012

   Timun Mas,  2001

   OQO,, 2013   Uranito, 2016

     Joventut, 2015

      Takatuka, 2009

Herder, 1993
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Jo també vaig ser dins la panxa de la mama? / Dagmar Geisler

La Lili, una amiga de la mama, ha vingut de 
visita. Té una panxa ben rodona i força grossa. 
—Hi ha un bebè que està creixent a dins! —diu 
la mama. —Jo també vaig ser dins la teva 
panxa? —pregunto. —És clar! —diu la mama.
Aquest llibre ofereix l’ocasió de parlar sobre un 
tema molt important als nens que volen saber 
realment quin ha estat el seu camí.

          Joventut, 2015

I2 MAR 

I1(Família) BLA 

I2 JAN 

I2 PAS

I 364 MEU 

I2 FRA
I2 BAR

I 612.6 DEN 

I 612.6 GEI 



Explica-m'ho : 101 preguntes fetes per nens i nenes sobre un tema
apassionant / Katharina von der Gathen

És al�lucinant : un llibre que parla d'òvuls, espermatozous, naixements,
nounats i famílies / Robie H. Harris

Preguntas al amor : 8-11 años / Virginie Dumont Preguntas al amor : 11-14 años / Virginie Dumont

D'on venim? / Peter MayleEl Meu primer llibre de sexualitat / José R. Díaz 

Què m'està passant? / Peter Mayle 

Per tal que la joventut actuï de manera 
responsable amb el seu cos i en els temes 
relacionats amb la sexualitat i l’amor és 
important que tingui a mà la informació des 
d’aviat. Però, què és el que han de saber els 
nens i les nenes de primària? Tant com vulguin, 
diuen els experts. I què volen saber? Això és el 
que podreu veure per les preguntes que fan.

Tracta amb senzillesa, ironia i sinceritat 
aspectes diferents del sexe, de la 
reproducció i de l'acte amorós.
Un ocell inquisitiu i espavilat i una abella 
més aviat vergonyosa, que fan el paper d'un 
parell de personatges normals i espontanis, 
contribueixen amb els seus comentaris 
mordaços a fer el text més divertit.

En 100 preguntas, este libro responde a 
las preocupaciones y a las expectativas de 
los niños y niñas de 8 a 11 años. 
Para comprender las historias de amor de 
los adultos, la evolución del embarazo, 
descubrir el propio cuerpo y tranquilizarse 
ante los cambios que se anuncian.

En 150 preguntas, este libro responde a las 
preocupaciones y a las expectativas de los 
chicos y chicas de 11 a 14 años. 
Para vivir bien con el cuerpo que cambia, 
aprender a conocer al otro, comprender la 
contracepción, la fecundación…

Des de la seva publicació fa quaranta 
anys, aquest llibre ha ajudat els adults a 
explicar, amb humor i sinceritat, com 
sorgeix la vida, i els nens a descobrir d'on 
vénen ells realment.

Informa els més petits d'una manera tendra, 
clara i concisa, i és perfecte per a orientar els 
pares sobre quina resposta donar a les 
preguntes més incòmodes que ells puguin 
formular. Analitza les relacions afectives i 
sexuals, les diferències anatòmiques entre 
homes i dones, els canvis corporals de 
l'adolescència, la fecundació, l'embaràs i el part.

La etapa que va entre los 10 y los 14 años 
puede ser muy divertida, pero, desde el punto 
de vista físico, van a ser probablemente los 
años más desconcertantes de toda tu vida. 
Esto se debe a que te estás transformando de 
niño a adulto. Te están ocurriendo grandes 
cambios, tanto físicos como mentales. Este 
librono resolverá algunos de tus problemas.

        Takatuka, 2016

   Lóguez, 2005

           Maeva yong, 2014           Base, 2014

    Serres, 2005

    Lóguez, 2005

Maeva Young, 2013

Descobrint el cos, sembrant paraules /  Montserrat Catalán 

Amb la mateixa naturalitat amb la qual les 
criatures descobreixen cada dia nous 
detalls en el món, i aprenen a anomenar- 
los, en aquest conte descobrim el cos, i hi 
posem paraules.
Un conte que, donat el silenci i els tabús, 
hauria de tenir un lloc en cada casa i en 
cada família.

Pol·len, 2018
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Sola al bosc / Magela Demarco
Hi ha paraules que no es diuen. Hi ha
vivències que no s’expliquen. Hi ha veritats
que no es descobreixen a primera vista. Hi
ha llops disfressats que aconsegueixen
esquitllar-se i amagar-se dintre d’algunes
cases. I les transformen en boscos foscos i
tenebrosos per als qui hi viuen. Aquest és
un intent de fer visible aquest plor silenciós.

        Edicions Bellaterra, 2020
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Nooooooooo : una historia sobre abusos / Kathryn Cole
Clara no sabe chutar la pelota en línea recta, 
pero el entrenador insiste en que es una jugadora 
genial. Cuando él empieza a hacerle cosquillas y 
luego le pide que lo mantenga en secreto, Clara 
se siente muy rara. Tantos halagos y contacto 
físico le producen una sensación extraña. Pero 
todo se resuelve cuando la pequeña decide 
buscar ayuda y hablar de sus sentimientos.

 Picarona, 2017
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El Diari de l'Artur i la Cloe : l'amor i la sexualitat explicats a dues veus
/ Philippe Brenot

El Libro de la regla / Karen Gravelle

L’Artur i la Cloe van a la ma tei xa clas se: es 
co nei xen, s’agra den, es miren, par len, 
com par tei xen amics i ac ti vi tats... i 
s’enamoren. El llibre és una apro xi ma ció a la 
vida afec ti va i se xual di ri gi da als ado les cents.
Es com ple ta amb les dotze pre gun tes més 
freqüents sobre la se xua li tat, que 
plan te gen els joves i que res pondrà el doc tor.

Una guía práctica y realista que responde a 
cualquier duda que puedan tener las 
adolescentes sobre la regla, desde qué es 
y qué se siente, hasta cómo elegir 
compresas y tampones, sin olvidar cómo 
hablar del tema con los padres.
Todo lo que temen preguntar pero tienen 
que saber. 

        Gedisa, 2005

          Medici, 1998

La Mia es fa gran / Mònica Peitx
La Mia té nou anys i ens explica aquí l'aventura 
de fer-se gran. Descobreix quins canvis 
experimenta el cos d’una nena durant la pubertat:
¿Pits? ¿Sostenidors? ¿Dormir més? ¿Pèls?
¿Depilar-se? ¿Regla? ¿Compreses? ¿Tampons?
Un llibre escrit per una pediatra-endocrinòloga 
posant l’accent en els hàbits saludables i en el
procés normal de les adolescents.

          Joventut, 2016

Lluna nova / Claudia Tremblay
Fa un temps, molts i molts segles enrere, les 
persones podien entendre el llenguatge de la 
natura d'una manera molt més clara que avui en 
dia En aquella època, en un petit poble situat a 
les afores del bosc, vivia una nena anomenada 
Tania. Un dia, quan estava teixint un cistell, es 
va adonar, de cop i volta, que en el lloc on hi 
havia estat asseguda hi havia una taca de sang.

       ING, 2018

I 612.6 GRA 

En Bru es fa gran / Mònica Peitx
En Bru té 10 anys i nota que el seu cos 
està canviant. El fet és que aviat entrarà en 
la fase de la pubertat com la seva germana 
Mia. Descobreix quins canvis experimenta 
el cos d'un nen durant la pubertat i aprèn 
tot el que es refereix a l'aparell reproductor
masculí. Acompanya'l en la seva aventura 
de fer-se gran!

Juventud, 2018
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El Vermell mola / Lucia Zamolo
Inspirant-se en converses i observacions,
Lucia Zamolo reuneix diversos fets i
reflexions en una mena de diari on parla
sense embuts del tema de la menstruació.
D’aquesta manera contribueix a aclarir
diverses creences errònies i dona
importància a les dones perquè en parlin
obertament i desinhibidament.

           Takatuka, 2019

I 612.6 ZAM

Jo sí que sé de veritat com es fan les criatures! /
Monsieur Mouch

Ja està, l’Emma sí que sap DE DEBÒ com
es fan les criatures! La seva mare l’hi ha
explicat, amb dibuixos i tot a la seva
llibreta... L’Emma se sent orgullosa de
poder-ho explicar tot a en Juli, el seu nòvio
de l’escola. Els dos nens compartiran els
seus coneixements amb humor i l’ajuda
d’aquestes divertides imatges.

Takatuka, 2020
 

Abusos sexuales, ¡no! / Delphine Saulière
A través de cinco historias en cómic, explica
qué son los abusos sexuales, en qué
circunstancias suelen darse y cuáles son los
casos más frecuentes. En cada historia se
ofrecen las reacciones más habituales de los
niños, los posibles peligros que entrañan y
cuál es la reacción más adecuada para
defenderse.

San Pablo, 2006
 

Tu cuerpo mola : aprende a descubrirlo / Marta Torrón
i Cristina Torrón

Seguro que hay partes del cuerpo que conoces
bien y otras que tal vez no has mirado mucho,
como la vulva. 
Un libro imprescindible para que todas las chicas
establezcan una relación sana con su cuerpo,
para prevenir problemas y para saber todo lo
necesario sobre el despertar de la sexualidad.

 Montena, 2021
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La Regla mola : si saps com funciona / Anna Salvia

La primera regla canviarà totalment la teva
vida: començaràs a menstruar, et
convertiràs en una noia cíclica i tindràs la
capacitat de tenir fills.
Aquest llibre t'explica tot el que necessites
saber per viure aquests canvis amb
confiança i benestar. Perque tenir la regla
mola, pero cal saber com funciona.

       Montena, 2020
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Regla núm. 1 : manual imprescindible per a dones
novelles / Idoia Iribertegui

La primera regla sempre és un moment especial.
Tristesa, por, desconcert... són les emocions que
sent Telma, la protagonista d'aquesta història,
davant el que ella anomena la «monstruació» i així
les apunta en el seu diari. Però gràcies a la seva
família i a les seves amistats s'adonarà que és un
procés natural i, així, se sentirà preparada per a
actuar davant nous reptes personals.

Animallibres, 2021

El Semen mola : pero necesitas saber cómo
funciona / Anna Salvia

Los chicos son los grandes olvidados de la
educación sexual.  La gran mayoría aprende
cómo funciona su cuerpo y su sexualidad por su
cuenta a través del porno y de las bromas con los
amigos. Este libro quiere dar respuesta a este
vacío y a estas demandas, proponiendo una
mirada positiva y respetuosa sobre la sexualidad
masculina, la primera eyaculación y el semen.

Montena, 2022

I 612.6 IRI

¡Hola menstruación! / Yumi Stynes
Tener la regla al principio puede resultar
extraño y, a veces, podría parecer difícil
hacer ciertas preguntas: ¡pero no tiene por
qué ser así! Una guía directa, sin tapujos y
con mucho humor, escrita e ilustrada de
manera inclusiva y abierta. Las autoras,
ambas madres, combinan experiencia con
sabiduría médica.

Liana Editorial, 2020
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Els Nens no vénen de París / Montse Domènech

Parlem de sexe a casa / Elena Crespi  L'Amor explicat als nostres fills / Nicole Bacharan 

Com s'ha de parlar de sexe, com es 
poden explicar els detalls delicats, a quina 
edat s'ha de començar, quan és el 
moment adequat... 
Aquest llibre ofereix les pautes perquè els 
pares s'atreveixin a tractar aquest tema 
amb els seus fills, amb delicadesa però 
també amb claredat.

L’educació sexual i afectiva s’ha d’entendre com 
una educació per a la vida. És important que els 
adults sapiguem donar resposta a la curiositat, 
dubtes i inquietuds dels infants i adolescents.
Hi trobareu informació sobre la sexualitat infantil 
i adolescent i sobre qüestions com embarassos, 
homosexualitat, estereotips de gènere... que hem
d'aprendre a abordar sense prejudicis i naturalitat.

Durant llargues converses animades, un home 
i una dona se sotmeten a les preguntes 
provocadores dels seus fills adolescents.Però 
com podem trobar l'amor en una edat en què 
tot comença? Com podem saber si estimem? 
Com podem saber si ens estimen? Podem 
distingir entre desig, amistat, afecte o passió, 
potser? Es pot creure encara en el gran amor? 

          Columna, 2013

          Labutxaca, 2010           Eumo, 2015

Cómo hablar de sexo con los adolescentes para que te escuchen 
/ Amber Madison Mamá... ¿dónde estaba antes de nacer? / Pere Romanillos

Los estudios sobre educación sexual 
demuestran que nuestros hijos necesitan 
que sus padres les cuenten la verdad de las 
cosas. Este libro pone de manifiesto lo que 
los chicos y las chicas realmente piensan 
sobre el sexo; saberlo puede ayudar 
extraordinariamente a sus padres a la hora 
de tratar este tema con ellos.

Este libro ameno e iluminador recoge las
preguntas más difíciles y controvertidas, 
aportando respuestas de gran valor educativo. 
Además, se expone de manera clara y práctica:
claves para una mejor comunicación, lo que
están preparados para entender en cada edad, 
recursos para la fase de los «por qué», frases
que nunca hay que decir a los pequeños.

           Oceáno Ambar, 2013            Oniro, 2012

Explosión sexual  / Cindy Pierce
Cómo ayudar a los niños a desarrollar una 
sexualidad sana en un mundo expuesto a la 
cultura porno. 
Se exploran las influencias visibles e invisibles 
en los niños y se prepara a los padres para 
asumir el papel fundamental de principales 
educadores de la sexualidad de sus hijos. 
Con un estilo desinhibido y humorístico.

          Alba, 2016

La Inocencia rota : abusos sexuales a menores / Félix López ¡A ver! : un libro de imágenes para niños y padres / Will McBride

Los abusos sexuales a menores son un 
problema mucho más frecuente de lo que se 
piensa, y si no se aborda correctamente, 
pueden tener secuelas muy graves. 
El Dr. López Sánchez resume en esta obra 
todo lo que hay que saber para ayudar a 
nuestros hijos a prevenir y afrontar 
correctamente un posible abuso. 

Un libro sobre educación sexual, con
fotografías.
Fue prohibido y su edición fue secuestrada 
por la justicia después de su presentación,
debido a denuncias de asociadiones de 
familias, asociaciones católicas y de viudas. 
Los denunciantes alegaron que era un libro 
pornográfico. 

           La Campana, 2015            Océano, 1999
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El sexo y los niños / Rosa Jové

Capítol del llibre "La crianza feliz: cómo 
cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años" 
que tracta del sexe dels nens entre ells i 
amb ells. Existeix? S'ha de tolerar?
(pàg. 231-234)

La Esfera de los Libros, 2009.
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Sexualitat: l'alegria de viureQuan el porno és qui ensenya a fer l'amor / Anna SalvIa

El sexe "a seques" ja no és tabú, però la 
sexualitat té molts colors, i val la pena gaudir- 
los: en el cos de la dona embarassada, en 
l'expressió més genuïna dels afectes en els 
infants, en el respecte per les seves 
necessitats i pel seu cos, en la intimitat i la 
confiança... De la sexualitat com a dimensió de 
la vida se'n parla ben poc. Obrim la conversa.

L'accés a internet a edats cada cop més
primerenques està provocant que els
infants i adolescents entrin en contacte
amb el porno cada cop més d'hora. Com
afecta el porno als nostres fills i filles? què
hi podem fer les famílies per evitar que es
converteixi en el seu educador sexual?

           Viure en família (núm.70, setembre/octubre 2017, pàg.38-52)         Viure en família (núm.85, setembre/octubre 2020, pàg.38-40)

La primera regla
El sexe "a seques" ja no és tabú, però la 
sexualitat té molts colors, i val la pena gaudir- 
los: en el cos de la dona embarassada, en 
l'expressió més genuïna dels afectes en els 
infants, en el respecte per les seves 
necessitats i pel seu cos, en la intimitat i la 
confiança... De la sexualitat com a dimensió de 
la vida se'n parla ben poc. Obrim la conversa.

           Viure en família (núm.79, maig/juny 2019, pàg.30-33)

La sexualitat de les nenes
Des de que naixem, els pares anomenen sovint 
les part del nostre cos: mans, dits, boca, nas... 
Però, amb molta menys freqüència, anomenen 
la nostra vulva, i ja de forma molts esporàdica 
anomenen el clítoris, la uretra, l'úter, els 
ovaris... Inconscientment, la sexualitat femenina 
és constantment menyspreada i ocultada, i les 
nenes senten aquests tabús.

           Viure en família (núm.73, març/abril 2018, pàg.12)


