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l'ARANYA recomana
EL RAP DE LA RANPUNZEL
Vivim del cuentu, Sara PORRAS
BAULA
Un nou títol de la col·lecció Contes Desexplicats, on hi trobareu
personatges dels relats clàssics capgirats com un mitjó. Una
nova versió del conte de la Rapunzel, ple de sorpreses i molt
d’humor que farà volar la imaginació dels primers lectors.
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LA NINA D'EN LLUC  
Alicia ACOSTA
NUBEOCHO EDICIONES
El que en Lucas més desitja al món és tenir una nina. Quan els
seus pares li regalen una, el petit s'emociona i corre a jugar
amb ella. Al parc, un nen de l'escola se la treu per fer-lo
enfadar i… la nina es trenca! 

LA REGLA MOLA (SI SABES CÓMO FUNCIONA)

Anna SALVIA, Cristina TORRÓN (Menstruita)
MONTENA
¿Qué es la menstruación?,¿cómo te transforma el ciclo
menstrual?, ¿la regla duele?, ¿qué opciones tienes para no
mancharte?, ¿la primera regla llega de repente? Todo lo que
siempre has querido saber sobre la menstruación (y nunca te
has atrevido a preguntar) explicado de forma directa y
divertida para vivir estos cambios con confianza y bienestar.

ÀUNIA, L’ANHEL DE LLIBERTAT D’UNA NOIA IBÈRICA

Ivan VERA
AKIARIA BOOKS
Fins fa poc més de dos mil anys, i des de temps immemorial,
Catalunya estava poblada pels ibers, els nostres avantpassats.
L’Àunia és una noia ibèrica, de la tribu dels indigets; una hàbil
caçadora que amb només tretze anys es rebel·la contra el rol
que li imposa la societat i se’n va de casa a la recerca de la
llibertat



l'ESCOLA recomana

LA PRINCESA KEVIN  

Michael ESCOFFIER
BAULA 
En Kevin es una princesa. Els altres ja se'n poden riure, que li
es ben igual. En Kevin es una princesa, i no se'n parli mes.
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EDUCAR A UN NIÑO EN FEMINISMO
Iria MARAÑÓN
ED. PLATAFORMA ACTUAL
Una invitación a ver con nuevos ojos nuestra manera de
educar a los niños, con el fin de detectar y cambiar muchos de
los errores y las injusticias que repetimos inconscientemente.
Es necesario educar a los niños como seres pensantes y
autónomos, liberados de la construcción del género y de los
roles que la sociedad se empeña en transmitir

LA VIOLETA & CO. CANVIEN EL MON 

Raquel DÍAZ REGUERA
LUMEN 
La Violeta i els seus amics s'ho passen molt bé amb les ales
que els teixeix el senyor Sivolspots. Pero la banda dels No ho
aconseguiràs torna a fer de les seves. Aquesta vegada, el gran
enemic serà el malvat senyor MM, que escampa unes molestes
pólvores de micromasclisme per tot arreu. Per sort, la Violeta i
la seva colla tindran l'habilitat de detectar aquests atacs subtils
i podran canviar el món fent petites coses.

LES NOIES JUGUEM A TOT! 

Natalia ARROYO CLAVELL
LAROUSSE 
Perquè ningú en tingui cap dubte: no hi ha esports per a nens i
esports per a nenes. Tots podem jugar a tot, gaudir de la
disciplina esportiva que ens agradi mes i lluitar per aconseguir
els nostres objectius.

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/michael-escoffier/20107387
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/michael-escoffier/20107387


LILLIPUT recomana
ETIQUETES
Joan Turu
BINDI BOOKS
A la Neus li diuen que es una nena petita, mentidera, de pell
blanca, campiona... li pengen cada dia un munt d'etiquetes.
Algunes li agraden, d'altres la incomoden, pero se n'adona que
totes s'hi queden per sempre i n'acaba ben farta, de tantes
etiquetes! I es que la Neus, només voldria... SER.
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NENETA I XICOTOT

Pilar SERRANO BURGOS
TRAMUNTANA
Al Nil li agrada una activitat que la gent diu que és de nena. A la
Sara li agrada un esport que la gent diu que és de nen. La gent
diu, la gent opina, però… qui és «la gent»? Hem de fer cas del
que diguin els altres? Hem de permetre que les opinions
d’altres persones ens afectin? O hem de fer cas del que
sentim? 

ESTIMA EL TEU COS. AMB EL TEU COS POTS
FER COSES INCREIBLES
JessicaSANDERS
BINDI BOOKS
La llibertat és estimar el teu cos amb totes les seves
"imperfeccions" i ser una perfecta imperfecta! Estima el teu cos
t'encoratja a admirar i celebrar el teu cos per totes les coses
increibles que pot fer, i t'ajuda a veure que ets molt més que el
teu cos!

LA REVOLTA DE SANTA JORDINA

LYONA, David FERNÀNDEZ
AMSTERDAM LLIBRES
Montblanc ha votat: no vol viure més sota les ordres d’un rei tirà.
Però el monarca no pensa abandonar els privilegis així com així, i
demana reforços: el Drac Mercat, despietat i voraç, ve al seu rescat.
La Jordina, ànima lliure i consciència crítica, serà la primera a
rebel·lar-s’hi. 



ÈFORA recomana
ETS IMPORTANT
Christian ROBINSON
LIBROS DEL ZORRO ROJO
Aquest àlbum per a primers lectors explora de manera brillant
i intel·ligent moltes perspectives diferents, tant per entendre el
món com per acceptar i respectar els altres amb les seves
diferències i, per descomptat, a nosaltres mateixos.
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TOTHOM HAURIA DE SER FEMINISTA

Chimamanda NGOZI ADICHIE
FANBOOKS
«Avui m’agradaria demanar que comencem a somiar un pla
per construir un món millor. Un món més just. Un món
d’homes més feliços i dones més felices que siguin sincers
amb ells mateixos. I aquesta és la manera de començar: hem
d’educar les nostres filles d’una manera diferent. I també hem
d’educar els nostres fills d’una manera diferent». 

LES HEROÏNES CONTRAATAQUEN

Bel OLID
PAGES
Tan trist com cert: fa trenta anys que els estudis diuen el
mateix, oferint una imatge de les dones i les nenes que no té
en compte els avenços que entre tots hem aconseguit en la
lluita per la igualtat.Davant aquest panorama l'autora proposa
set obres que tracten temes com la felicitat, la solitud, el dret a
la diferència o la recerca de la pròpia identitat.

ESCOLA D'APRENENTS

Marina GARCÉS
GALAXIA GUTENBERG

L'educació és el substrat de la convivència, el taller on s'assagen les
formes de vida possible


