
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a CAMPANYA  
Curs 2021/2022 

 
 

Escola Bressol 
L’Alba té… / Pallàs Picó, Catalina 
Quatre petites cantonades de no res / Ruillier, Jérôme 
Monstruo rosa / de Dios, Olga  
Vermell: història d’una cera de colors explicada  per  mi! / Hall, Michael 
Al matí d’hora / Schimel, Lawrence 
No és hora de jugar / Schimel, Lawrence 
El Frederic i les seves famílies  / Hernández, Mili 

 
 

 

P3, P4 i P5 
Rosa caramel / Turin, Adela 
Vermell: història d’una cera de colors explicada  per  mi! / Hall, Michael 

Al matí d’hora / Schimel, Lawrence 
No és hora de jugar / Schimel, Lawrence 
El Frederic i les seves famílies / Hernández, Mili 
La nena amb dos pares / Elliott, Mel 
Famílies felices / Fernández Méndez, Fátima 

 

 
 

Educació primària, 1r i 2n 
Amb la Tango som tres / Richardson, Justin  

Mi papá es un payaso = My dad is a clown / Andrés, José Carlos 
Yo soy Mia / García, Nerea 
La meva família és especial / Rayo, Anna 
Un dia en la vida de Marlon Bundo / Twiss, Jill 
L’Oliver Button és una nena / DePaola, Tomie 
Una gran família / Roca, Elisenda & Bonilla, Rocio  

 



Educació primària, 3è i 4t 
Sirenes / Love, Jessica  
El casament / Love, Jessica 
Els dies feliços / Cormand, Bernat 
Drama / Telgemeier, Raina  
Para gustos, los colores / Pey, Aurèlia  
El gran viaje de las familias extraordinarias / Isern, Susanna & Barceló, César 
Les aventures extrabombàstiques de la Frederica Bladuliqui / Galofre, Pol & Olid, Bel 

 
 
 

Educació primària, 5è i 6è 
Duna: diari d’un estiu / Villanueva i Perarnau, Muriel 
Dunes: diari d'un altre estiu / Villanueva i Perarnau, Muriel 

Niñas y niños: cada una, cada uno, diferente / Mayor, Aingeru; Monteagudo, Susana 
Esta es mi historia / Pereiro, María 
Drama / Telgemeier, Raina  
El cap als núvols / Cormand, Bernat 
Érase una vez dos princesas / O'Neill, Katie  

 
 

 
Secundària 
Right  to  love / DVD 
Res a amagar / Boluda, Anna 
El noi que no tocava de peus a terra / Boyne, John 
Lo bueno del amor (no correspondido) / Albertalli, Becky 
El circo de la rosa / Cornwell, Betsy 
Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers / Alire Sáenz, Benjamin 
Los chicos del cementerio / Thomas, Aiden 
El príncipe y la modista / Wang, Jen 

 

 
 

Informació per a les famílies 
Els contes s’enviaran directament a l’escola, a la persona de contacte, per tal que l’aula i la resta de cursos es 
puguin beneficiar d’aquest projecte. Dins del paquet hi haurà una carta de la presidenta i informació sobre l’FLG. 
Impliqueu-vos com a família i assegureu-vos que hi arriba en condicions i que l’escola en disposa. 

 

     Data límit de presentació de sol·licituds: 30/09/2021. 

    FLG es reserva el dret d’afegir i treure els títols de la llista segons les necessitats i la disponibilitat. 

      És imprescindible estar al corrent de pagament de les quotes. 

     Els contes es poden sol·licitar una sola vegada en cada cicle formatiu per cada un dels infants de la família. 

 

No s’admetran sol·licituds fora de termini. 

 

 

 

FLG, ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGBTI 

Carrer del Comte Borrell, 22. 08015 Barcelona. Tel. 645 31 88 60 

familieslg@familieslg.org | www.familieslg.org 

 

 

 

Amb el suport de:
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