




Introdución



Érase unha vez un grupo de nenas e nenos, de 3 a 16 anos, que acompañados das súas nais,
pais, educadoras e outras persoas adultas se xuntaron en diversos lugares da cidade de
A Coruña: a aula intercultural da UAMI , as Ciberaulas dos Centros cívicos de San Diego,
Os Mallos e Labañou e a Ludoteca de Novo Mesoiro.

O que elas e eles non sabían é que durante dúas horas ían a comezar unha marabillosa viaxe
que lles levaría a un mundo cheo de ilusións, risas, fantasías, imaxinación e creatividade. Era
o mundo da e a .

Así comeza a nosa viaxe... na que aprendemos a compartir tempos e espazos, a coñecernos,
a transmitir afectos e expresar emocións, a intercambiar experiencias, a ler, a xogar
e a traballar a dunha forma lúdica e divertida.

En definitiva, unha viaxe que nos levaría a facer ensaladas de contos, a inventarnos novas
personaxes e protagonistas (neste caso presentámosvos á fantasmas, a sereos e sereas
e raios), a romper cos roles e estereotipos de xénero tradicionais e a converternos en
inventoras e inventores de novos contos.

Por se alguén non o sabía, os contos son ferramentas necesarias no desenvolvemento
persoal, afectivo, familiar e social das nenas e dos nenos, pois son instrumentos que
socializan, aumentan a creatividade e a imaxinación, ensinan a solucionar problemas
e conflitos, inculcan ideas, crenzas, valores sociais, expectativas, necesidades e ofrecen
modelos de actuación e comportamento que as nenas e os nenos imitan. inflúen
na construción da nosa personalidade e identidade nas primeiras etapas de vida.

Pero non todos os contos inculcan valores positivos, pois na maioría transmítense valores
desiguais e roles diferenciados en función do sexo. Isto ocorre cando lemos contos
nos que as nenas ou mulleres sempre:

· teñen que estar guapas, ser boas e parecer pasivas.
· abúrrense de agardar ao seu príncipe azul.
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· ou aparecen nos espazos domésticos, realizando as tarefas do fogar, sen ter en conta
un reparto equitativo das mesmas.

Igualdade2 Corresponsabilidade3

Corresponsabilidade

Os contos



O resultado final desta preciosa viaxe é esta recompilación de contos non sexistas que vos
presentamos a continuación, inventados polas persoas participantes nos

organizados polo Centro de Información ás Mulleres (CIM) do Concello
da Coruña, e enmarcados dentro do programa Equilibrar espazos e tempos, mellora
a calidade de vida do teu fogar.
(programa impulsado pola Concellaría de Servizos Sociais en colaboración coa Deputación
Provincial da Coruña)

Estes contos poden empregarse como un recurso didáctico para a aprendizaxe conxunta das
nenas, dos nenos e das persoas adultas que as/os educan a través da transmisión de novos
modelos e de valores positivos como a , a , a
e a

Están recomendados para nenas e nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos.

Desexamos que vos gusten.

Notas
1 Unidade de Asesoramento de Migracións
2 A palabra igualdade é bastante nova, pero importante. Non nos gusta que nos digan que non podemos facer algo
porque somos unha nena ou un neno ou que hai cousas que non son para unhas e para outros. Ti sabes que a maioría
das persoas, sexamos mulleres ou homes, somos iguais en dereitos e oportunidades.
Citado en: Educando en Igualdade. Pequeno dicionario coeducativo para nenos e nenas de Primaria.
3 No ámbito doméstico hai tarefas agradables e outras menos, pero que son necesarias para conseguir unha maior
comodidade e independencia persoal. Cando repartirmos e compartirmos as responsabilidades familiares e domésticas
falamos de corresponsabilidade.
Citado en, Fundación Mujeres. En Fórmulas para a Igualdade nº4.
4 Non importa onde naciches, non importa a cor do teu pelo ou da túa pel, non importa se es de gran altura ou pouca,
se tes os pes planos ou falas dous idiomas. Podes vir de lonxe ou vivir na casa da esquina. Podes rirte ou non escoitar
os sons, o importante, o realmente importante, é que es unha nena ou es un neno con dereitos, ¡non o esquezas!
Citado en, Educando en Igualdade. Pequeno dicionario coeducativo para nenos e nenas de Primaria.
5 A coeducación aplicada aos contos ten o obxectivo de amosar novos modelos de homes e de mulleres, construíndo
historias en torno a valores como a igualdade, a xustiza ou a paz, que sirvan de referencia a nenas e nenos,...
Citado en: Sete rompecontos para sete noites.

Obradoiros de
Corresponsabilidade

Igualdade Diversidade4 Corresponsabilidade
Coeducación .5



Lucía é unha fantasma que ten unha característica moi especial,
é de chocolate. Lle gusta facer bromas e contar chistes, tamén
axudar aos/ás demais.

Un día decidiu que iría a ver ao seu amigo Lois para darlle unha
sorpresa, pero tiña un problema, xa eran as catro da tarde e aínda
estaba a louza sen fregar, a casa sen varrer e non podía marcharse
e deixar todo así! Que podía facer?

As aventuras de Lucía e Brais

Lucía e o misterio do pastel de chocolate



Entón decidiu chamar ao seu
irmá Cristian, que estaba
xogando á consola.
El aceptou o traballo e puxéronse
coa limpeza da casa.



Como facía tanta calor non podían evitar
que pequenas gotas de suor caeran ao chan.

—Joooo! —protestou Cristian— con tanto esforzo
non paro de suar e se está manchando outra vez
o chan!! Vaia roio, así non acabaremos nunca!



—Espera, teño unha idea! —dixo Lucía— recolleremos todas as
gotas do noso suor e con elas faremos un delicioso pastel
de chocolate!

Así, pouco a pouco, elaboraron un delicioso pastel de chocolate
e despois llo levaron á casa de Lois, comeron o pastel e pasaron
unha marabillosa tarde de risas, chistes e aventuras sen fin.

Cristina (nai), Abril (filla) e Cristian (fillo).



De novo a fantasma Lucía, nunha nova aventura...
Lucía ao ser de chocolate, todo o mundo quería comela!
Un día un periquito e un canario a picaron á vez,
entón Lucía cobrou forma de “Pericanaria”.

Despois fixo amigas e amigos plumíferos, todo tipo de paxaros,
especialmente periquitos e canarios.

Pouco a pouco, deuse conta de que así, voando, sería máis feliz,
porque sempre podería escapar cando a intentaran comer.

Un día intentou voar e o seu chocolate comezou a romperse
e apareceron moitas plumas de diversas cores: verdes, rosas,
azuis, vermellas, amarelas, laranxas, violetas... Desde ese
momento, cumpriuse o seu soño e se marchou voando coas
súas amigas e amigos.

Valery e Emilia (11 anos).

Lucía transfórmase nunha peri-canaria.







O fantasma Brais, era un fantasma feliz, porque era de chocolate
e nata.

Encantáballe facer as tarefas da casa: pasalo ferro, lavar a roupa,
sacar o can a pasear, facer a comida, etc.

Tanto lle gustaba que ofreceuse a facer as tarefas de todo o barrio.
Sempre saía moi canso do traballo, pero o importante era facer
as tarefas da casa! —pensaba Brais.

Despois aínda lle sobraba tempo e ía xogar ao fútbol cos seus
amigos e amigas que se chamaban: Cristian, Sara, Óscar, Aaron
e Raquel... elas e eles tamén facían as tarefas da casa e sabedes
unha cousa?... Lles encantaba facelas!

Alba (11 anos).

Brais, o fantasma feliz.



Contos de raios e tormentas.

Tomás, Helena e o seu irmán comparten piso.

Esta é a historia do raio Tomás, un raio
que era moi peludo, moi peludo, moi peludo,
peludísiiiimoooo!, tanto que coa electricidade
se lle poñían os pelos de punta.

O raio Tomás saía polas noites, porque
o pelo se lle erizaba menos. Unha desas
noites coñeceu a unha tormenta, Helena,
que era fermosa, doce e sabía peitear moi
ben; por iso o raio Tomás namorouse
loucamente dela e marcharon a vivir xuntos,
compartiron piso.



Todo lles ía moi ben, ata que o irmán de Helena foi a vivir con
ela e con el. Era moi sucio e non se integraba nas tarefas da casa.
Cada vez que lle tocaba a limpeza se teletransportaba, é dicir,
se daba o “piro”, se escapaba.

Helena e Tomás, falaron do asunto, isto non é xusto!!
—comentaban— se compartimos un piso, as tres persoas temos
a responsabilidade de coidalo e de facer as tarefas domésticas
en igualdade, debemos de colaborar para que ninguén da casa
se canse demasiado.

—Teño unha idea!! —dixo Helena—, vou chamar ao meu irmán.
Agora os tres temos que coller un papel e anotar nunha lista que
tarefas da casa nos gusta facer e sabemos facer mellor.

—A min —dixo Tomás—, gústame moito cociñar, pasalo ferro,
fregar o chan, poñer a lavadora e ir á compra.

—A min —dixo Helena—, o que máis me gusta e fago mellor é
varrer, fregar a louza e pasalo aspirador.



—A min... —dixo o irmán de Helena—... eu é que non sei facer
nada da casa e ademais non me gusta moito facelas tarefas
domésticas, abúrrome!

Entón pensaron nun plan.

—E se te ensinamos a cociñar, a
pasalo ferro, e a facer as tarefas
da casa, dunha forma divertida?
dixo Tomás.

E así foi, desde ese día, Tomás,
Helena e o seu irmán, aprenderon
unha lección moi importante, que
unha das cousas máis bonitas
de facer entre todos e todas son as
tarefas da casa é que así podemos
pasar máis tempo xuntos/as e

facer que ese tempo sexa máis divertido e moito máis feliz.*

Sara (educadora), nai de David, madriña de Miguel .
(* con aportacións novas no final do conto)





Como xa sabemos do conto anterior...
Tomás, era un raio moi peludo, tanto que coa electricidade se lle
poñían os pelos de punta eléctrica chea de pinchos eléctricos,
encima dunha nube negra e escura.

Un día vai a súa casa a facer funcionar todos os electrodomésticos
éntralle a fame, entón o que fai é cociñar unha rica pizza coa
electricidade do seu corpo.

Johan (9 anos).

Tomás cociña unha pizza.



Eric, arranxa a lavadora.

Eric é un raio moi “patoso”, cando toca algo sempre o rompe.
Pero, o bo que ten é que cando rompe algo consegue arranxalo.
Por exemplo: a neveira, o microondas, o ferro e outras moitas
cousas máis da súa casa.

Un día ao seu amigo Vinny,
non lle funcionaba a lavadora,
entón chamou a Eric, e este
cun raio máxico amañoulla.

Michelle (12 anos).





Fai moito tempo, na época das nosas avoas e nosos avós, vivía
unha serea que se chamaba Sandra, na súa cola tiña poderes
máxicos e co roce das súas conchas podía teletransportarse á súa
casa, a facer as tarefas domésticas. Ninguén lle axudaba.
Estaba farta!

Un día deuse conta de que só as rapazas podían transportarse
á casa e os rapaces aos lugares que quixeran. Entón deixou á súa
familia sola para que aprenderan a teletransportarse á súa casa
e facer as tarefas eles sós. Ata que aprenderan a facer as tarefas
ela non volvería.

Cando conseguiron facelas eles sós, Sandra estaba máis feliz
e os rapaces aprenderon a teletransportarse á casa e as rapazas
a moitos máis sitios aparte da casa.

Sara (10 anos).

Contos de sereas e sereos.

A serea Sandra, e os poderes máxicos.



Había unha vez un sereo que se chamaba Ismael, na súa cola tiña
poderes especiais e ademais, co roce das súas conchas podía tele-
transportarse. Conducía un coche submarino e cos seus amigos
e amigas sereas combatían os perigos da cidade.

Ismael estaba namorado dunha serea veciña, Xoana, e todos
os días usando os seus poderes se teletransportaba ata a súa casa
para compartir con ela todas as tarefas domésticas: xunto a ela
se divertían pasando o ferro, cociñando, lavando a louza
e varrendo o chan...

As veces, Heloisa e Juan, a irmá e o irmán de Ismael, os axudaban
e coas súas colas máxicas conseguían que todas as sereas e todos
os sereos aprenderan a compartir para ser máis amigos e amigas
e ter máis tempo de xogar xuntos e xuntas.

Edifamar (nai, 40 anos) e Heloisa (filla, 10 anos).

Ismael, o sereo.



E colorín colorado...
estes contos remataron...

...e se estes contos vos gustaron

tedes moitos contos coeducativos

para seguir aprendendo en familia
nas bibliotecas municipais.

A continuación deixámosvos un listado...



Recursos coeducativos

Literatura infantil non sexista

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ALCÁNTARA, R. ¿Quién ayuda en casa? Editorial Luis Vives.
ANHOLT, L.:

◦ El lobito caperucito. Editorial Altea
◦ La bella bestia. Editorial Altea
◦ El Príncipe Ceniciento. Editorial Altea

BROWNE, A. (2006): A Familia dos Porcos. Pontevedra. Editorial Kalandraka.
CALI, D., Cantone, A.L. (2005): Un papá a la medida. Zaragoza. Editorial EdelVives.
GENECHTEN, G. (2010): El libro de los culitos. Madrid. Editorial SM.
JANOSCH. (2003): Papá León y sus felices hijos. Pequeña guía para padres. Editorial
Kókinos.
PILLADO, A. (2008):

◦ Carlota e o príncipe azul. Vigo. Editorial A Nosa Terra
◦ Azul e rosa. Vigo. Editorial A Nosa Terra
◦ Roi quere ser mamá. Vigo. Editorial A Nosa Terra

BUTTERWORK, N. Mamá es fantástica. Barcanova
CANETTI, Y. Completamente diferente. Everest
CAPDEVILA, R.:

◦ Rosa y Azul. Gaviota
◦ Los juegos de las tres mellizas. Altea
◦ La escuela, qué aventura. Altea

COSTA, N. La princesa bromista. Alfaguara
DAHL, R.:

◦ Charlie y la fábrica de chocolate. Alfaguara
◦ Matilda. Alfaguara

DAMÓN, E. Cada uno es especial. Beascoa
DE PAOLA, T. Oliver Button es un nena. Miñón
JACOBS, A. J. Cuentos de hadas retorcidos.
MEBES, M. Ni un besito a la fuerza. Maite Canal
ROSSETTI, A. El club de las chicas Robinson. Alfaguara
UGIDOS, S Y VALVERDE, M. Mi padre es ama de casa, ¿y qué?. Editores Asociados



Páxinas de internet relacionadas

www.cuentosinfantilescortos.net
www.educarenigualdad.org
www.educacionenvalores.org
www.educastur.es
www.educarueca.org
www.lacenicientaquenoqueriacomerperdices.com
www.pablisimo.es
www.portuigualdad.info



Grazas aos nenos, nenas, nais, pais, avoas,
madriñas... polas vosas aportacións

Os vosos textos e imaxes contribuirán a recrear
un mundo en igualdade








