
EL NIÑO QUE
QUERÍA SER AZUL.
LA NIÑA QUE NO

QUERÍA SER ROSA
A Celestino li regalen avions blaus, dorm en un
llit blau i juga a futbol amb pilotes blaves.
Tothom li diu que és el més blau de tots els
nens i que es casarà amb la més rosa de totes
les nenes, com ha de ser! Però, i si ell no vol
només un món blau, i la princesa dels seus
somnis no és rosa?

PIRATRANS
CARABARCO

Carabarco és un pirata, però un pirata dels
de veritat, amb dos ovaris, un gall i una
estrella com a pegat. Diferent, d'acord,
però igual de bucaner que qualsevol altre
corsari dels set mars. Uns tenen barba i uns
altres una gran espasa, Carabarco
té un barret de copa i moltes històries per
explicar. Salpem! Conté una guia didàctica
i un quadern d'activitats.

AHORA ME LLAMO
LUISA

Martín i el seu osset Luis juguen cada dia. Moltes
vegades els acompanya la seva amiga Ada. Però un
dia, l'osset està trist. Nen o nena? Només un mateix
sap què és i com se sent, i davant d'això, el més
important de tot és l'amistat. Una història
commovedora, dolça i tendra sobre ser un mateix.

AMB LA TANGO SÓN
TRES

El Roy i el Silo són dos pingüins mascles que viuen al
zoo de Nova York. Junts construeixen un niu per
acollir un nou membre per a la família, però no
tenen cap ou per covar. Un cuidador, en veure-ho,
els en posa un que ha fecundat una altra parella
(mascle i femella), i el Roy i el Silo fan torns per
incubar-lo. D’aquest ou, en neix la Tango.

IDENTITAT DE GÈNERE
COMUNITAT DE PETITS



CRIATURAS
ESPACIALES

A l'Univers hi ha milions de criatures
espacials de diferents procedències,
formes i colors ... A través de diferents jocs
(d'observació, memòria, atzar ...) els farem
veure que encara que totes són diferents,
úniques i especials, són moltes les
semblances que els uneixen. És només
qüestió de parar-se a mirar i prestar una
mica d'atenció.

NIÑAS Y NIÑOS
DEL MUNDO Y SUS

DERECHOS
A través de 5 divertides i senzilles formes de
joc coneixerem com viuen els nens del món.
Malgrat pertànyer a diferents cultures i a la
distància que els separa, tots i totes
comparteixen el seu amor pel joc, la seva
necessitat de ser estimats i els mateixos drets
Amb escenes quotidianes dels infants de tot el
món aprendrem jugant els principals drets
universals de la infància (atenció sanitària,
escolarització, joc, dret a protecció i a l'amor
d'una família, habitatge, etc ...)

¿QUIÉN VIVE AQUÍ?
Nou i original maletí ple de jocs que fusiona el
lúdic amb l'educatiu. Amb el joc volem aconseguir
un doble objectiu: divertir i obrir les portes de la
tolerància als que l'utilitzen.
És també un bon material de sensibilització i de
suport per al treball a l'aula, ja que és un bon
punt de partida per treballar temes com els nous
models de família, la interculturalitat,
discapacitat, rols, integració, etc...


