
HI HA RES MÉS
AVORRIT QUE ÉSSER

UNA PRINCESA
ROSA?

Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?
Carlota estava farta del rosa i d'ésser una princesa.
Carlota no volia fer petons als gripaus per veure si
eren prínceps blaus. Carlota sempre es preguntava
per què no hi havia princeses que rescatessin els
prínceps blaus de les urpes del llop o que cacessin
dracs o volessin amb globus.

LA GALLINA
CRESTABLAVA
A la gallina Crestablava li encanta picotejar i
gratar la terra cercant-hi una bestiola per menjar.
També li encanten els contes de pirates; se'ls
enduu al seu racó preferit, i allí els llegeix. En
llegeix tants, que s'oblida de pondre ous pensant
que és una «John Silver Gallina». La resta de les
gallines del corral la miren incrèdules i una mica
geloses. I el granger, no ho vulguis saber!

T'ESTIMO QUASI
SEMPRE

En Lolo i la Rita són molt diferents.
Acceptar les diferències sovint no és
fàcil... Però qui els va dir que ho seria?
Un conte per a infants i grans que
convida a la comprensió d’allò que ens
fa diferents, mostrant el màgic efecte
dels pols oposats. Hi ha dos exemplars,
un dels quals és en pop up.

LA VIDA DELS
MINIHEROIS

Els miniherois tenen una vida
apassionant plena de desafiaments,
però no tot és sempre genial. També
s’avorreixen, els entra la por o han de
fer front a missions especials que
preferirien rebutjar, com la d’endreçar
la seva habitació! De segur que
després de llegir aquest llibre t’adones
que coneixes més d’un miniheroi...

ROLS DE GÈNERE
COMUNITAT DE PETITS



VET AQUÍ DUES
VEGADES
RAPUNZEL

Vet aquí una noia anomenada Rapunzel. Una
Rapunzel que, aquest cop, vencerà la por
acompanyada per un príncep poc
convencional. És una segona oportunitat per als
contes de sempre. Sense sexisme, sense
violència ni desigualtat. Contes màgics,
divertits i coeducatius.

MI PRIMER
PEQUEÑA GRANDE

Una col·lecció de contes amb la qual nens i
nenes descobriran qui eren i què van aconseguir
les més grans dones de la història
contemporània. Dissenyadores, pintores,
aventureres, científiques… Dones úniques i
meravelloses de les quals aprendre i amb les
quals identificar-se. Dones que, com Gloria
Fuertes, Coco Chanel, Frida Kahlo, Carmen
Amaya... van convertir un petit somni en una
gran història.

VET AQUÍ DUES
VEGADES PINTOXO

Vet aquí dues vegades un titella que es deia
Pintoxo, a qui, aquesta vegada no le creixerà el
nas i aprendrà a prendre les seves pròpies
decisions. És una segona oportunitat per als
contes de sempre. Sense sexisme, sense violència
ni desigualtat. Contes màgics, divertits i
coeducatius. 

IGUALES
ECOJOC. Igualtat de gènere. Inclou dues
formes de joc, de memòria i parelles, i a
través de les il·lustracions de la targeta es
transmeten valors positius com el repartiment
de tasques, rols, igualtat, bons tractes ...


