
EL LLAPIS MÀGIC DE
MALALA

La història d' una nena que desitjava un món millor.
Guanyadora del Premi Nobel de la Pau. Quan la Malala
era nena al Pakistan desitjava un llapis màgic. Ella el
faria servir per dibuixar un forrellat a la seva porta
perquè els seus germans no la molestessin; aturar el
temps i així poder dormir una hora més cada matí;
eliminar la pudor de l' abocador que hi havia al costat
de casa seva. Però la Malala va créixer, el seu món va
canviar i també van canviar els seus desitjos. El seu
dret d' anar a escola va ser amenaçat per ser nena. En
lloc d' un llapis màgic, va agafar-ne un de debò. I va
escriure sola a la seva habitació sobre els desafiaments
als quals s' enfrontava.

CUENTOS DE BUENAS
NOCHES PARA NIÑAS

REBELDES 1 I 2
Són dos llibres infantils, adreçats per a nenes i nens
de 6 anys en endavant. Cada un dels llibres inclou
cent històries curtes sobre biografies de dones reals
que poden ser un model per a la infantesa, cada
biografia ve acompanyada d'il·lustracions realitzades
per artistes dones de tot el món. Les dones provenen
de diferents orígens, èpoques, són culturalment
diverses i tenen una àmplia varietat d' ocupacions. En
els llibres es poden trobar històries de Maria
Montessori, Mary Shelley, entre d'altres grans dones.

LA NENA DELS
PARDALS

Quan a la Xina s'ordena exterminar tots els pardals
perquè es mengen gran part de les collites, la Ming-
Li decideix salvar tants pardals com pugui. El gest
de la nena serà una lliçó per als qui no van saber
veure la importància de cada espècie en el cicle de
la vida. A la Xina dels anys 1950, Mao Zedong va
declarar la guerra als pardals en les zones rurals,
delmant gairebé tots els ocells i creant una
catàstrofe mediambiental. Un conte mediambiental
sobre la importància de cada espècie en el cicle de
la vida, i basat en un fet real.

ROLS DE GÈNERE
COMUNITAT DE MITJANS

COL·LECCIÓ VIVIM
DEL CUENTU

Col·lecció de contes desexplicats on trobareu
personatges i relats clàssics capgirats com un
mitjó. Amb arguments plens de sorpreses i
molt d'humor que faran volar i desenvolupar
la imaginació dels primers lectors: podreu
trobar la captxueta forçuda, La rateta que
llegia a l'escaleta, La cabreta i els set llops,
en Patufot i molts altres...



LAS NIÑAS SERÁN
LO QUE QUIERAN SER
Violeta, Adriana, Jimena i Martina s'han desprès
de totes les pedres a les butxaques i poden volar!
Però la banda de Nohoaconseguiràs segueix a
l'aguait i prepara un nou cop per evitar que les
nenes s'elevin lliures i feliços. Potser amb l'ajuda
del senyor Sivolspots, elles aconseguiran canviar la
cançó del NO per la cançó del SÍ. Aconseguiran
volar fins a dalt? Aconseguiran ser el que vulguin
ser?

EL LLIBRE DEL
GUARDIÀ DELS

DRACS
T'agradaria ser un guardià de dracs? Un llibre ple
de solapes i sorpreses per aprendre a ser un
guardià de dracs. Has somiat algun cop volar cel
enllà dalt d'un animal fascinant? Vols conèixer
tots els secrets de la història dels dracs?
T'agraden les aventures? En aquest llibre ple de
màgia i de sorpresas aprendràs què s'ha de fer
per convertir-se en guardià de dracs!

BONITAS
Cada noia és única, enginyosa, adorable... La
bellesa no està a l'exterior sinó aconseguint
reptes, mostrant amabilitat i contagiant el
riure. Aquest àlbum animarà les noies a
abraçar allò que els agrada i a desenvolupar
el seu inacabable potencial. Les noies
boniques són les que estan empoderades i
són llestes i fortes!

JOC D'OFICIS
Una manera lúdica d’ajudar a educar en i per
a la igualtat de gènere, fixant-nos en el món
de les professions. Per desmuntar estereotips
de gènere, obtenir una mirada equitativa de
les professions i, visualitzar oficis
representats per les persones
independentment del seu sexe/gènere.
Inclou  una guia d'ús i un dossier d'activitats.

QUAN LES NENES
VOLEN ALT

L'Adriana, La Virginia i la Martina tenen grans
somnis, però la banda del senyor
Nohoaconseguiràs els ha omplert les butxaques
de pedres perquè no puguin volar.



NIARA, LA
CIMARRONA.

PUZZLE
Niara és una esclava fugitiva dels camps
de cotó. Quan les salvatges escapaven de
les plantacions portaven llavors ficades en
els seus cabells amb les que després
fecundaven els sòls de les noves terres
lliures. Les dones i homes cimarrones van
fundar petits llogarets protegits per
l'espessor de la selva en què vivien en
llibertat, conservant les seves arrels
africanes.

EL MISTERIO DE LAS
MUJERES

INVISIBLES
L'objectiu del joc és  recuperar i treure
a la llum importants dones històriques
de diferents èpoques i cultures (dones
científiques i inventores, de lletres,
música, genials artistes, pioneres i
exploradores, grans líders...) que
inexplicablement romanen ocultes,
oblidades o amagades entre les
ombres de la nostra història.

LA BRUJA MARI.
PUZZLE

Mari era una dona sàvia i bondadosa. Per
exercir la medicina natural i per mantenir els
costums i tradicions dels seus avantpassats,
va ser acusada de bruixeria per les
institucions religioses i civils de la seva
època.

LA SUPERCLASE.
MISIÓN: SALVAR

EL MUNDO
En aquesta gran aventura de tauler,
es fomenten valors com la igualtat,
l'ecologia, la cooperació o la no
violència. Esdevindreu un intrèpid
grup de superherois i haureu de posar
a prova la vostra capacitat per
prendre decisions i estratègies en
equip, l'observació , el càlcul mental i
la memòria.

LAS NIÑAS DE
JARACANDA

Aquesta és l'aventura d'unes nenes a les que
sempre van dir que elles no podrien, que era
impossible... El viatge d'unes nenes
agermanades que es rebel·len contra el seu
destí i parteixen a la recerca del cim de la
Muntanya Blava per assolir els seus somnis.


