
Quan les nenes volen alt | Raquel Díaz Reguera
PenguinLlibres

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

Las chicas son guerreras | Irene Cívico
PenguinLibros

Descubre a través de este libro inspiracional a 26 mujeres extraordinarias
y rebeldes de la historia que cambiaron el mundo y demostraron que las
chicas #SomosGuerreras.

La esposa del Conejo Blanco - GilLes Bachelet
Babar, revista de literatura infantil y juvenil

El universo creado por Lewis Carroll ha dado mucho juego en la literatura
infantil, y sus personajes han calado tanto en el imaginario cultural que
decir "conejo blanco" o "reina de corazones" no se asocian intuitivamente

Petita&Gran Simone de Beauvoir - Christine
Roussey

Alba Editorial

Simone de Beauvoir fou na filòsofa existencialista, professora, assagista,
novel·lista, activista política, intel·lectual, defensora dels drets humans ...
Simone de Beauvoir representa el compromís ètic amb els problemes

El 8 de març és el dia Internacional de les dones. Aquí descobriràs un gran recull de
llibres infantils i juvenils sobre igualtat de gènere.

Cada dia és 8 de març!
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Estima el teu cos - Jessica Sanders
La Finestra Lectora

El meu cos és fort. El meu cos pot fer coses increïbles. El meu cos és
meu. 3a edició La llibertat és estimar el teu cos amb totes les seves
"imperfeccions" i ser una perfecta imperfecta! Estima el teu cos

El Libro Rojo de las Niñas - Cristina Romero
Contar en Tribu

Dentro de esta edición especial ampliada de la editorial Contar en Tribu
hay una valiosa carta para ti al final del libro, que te invita a explorar tu
rico mundo interior, en perfecta sintonía con el universo.No olvides que

Bestiari de Frida - Serenella Quarello
Editorial Tramuntana

La vida de la pintora mexicana Frida Kahlo discorre a través de la mirada
dels animals que poblen els seus quadres i que en van ser els companys
de tota la vida.

La princesa rebel - Ana Kemp
Blume

Vet aqui una vegada, en un lloc molt a la vora, hi vivia la princesa Elna, que
es trobava sola. -Un dia -deia-, el meu príncep em vindrà a salvar. Però se
m'acaba la paciència, ja es podria espavilar! I quan finalment el príncep

Nana de tela - Isabelle Arsenault
Impedimenta

Nana de tela es una historia poética y repleta de matices que capta de
una manera sorprendente la vida de Louise Bourgeois.

El futuro es femenino | Varias autoras
penguinlibros.com

Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y
que recoge cuentos inspiradores sobre las situaciones a las que nos
enfrentamos niñas y mujeres a diario, mostrando cómo sus
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Pippi Calcesllargues
Editorialkokinos

La Pippi Calcesllargues viu sola a Vil·la Villekulla amb el seu cavall i el seu
mico. També té una maleta plena de monedes d'or i per això pot comprar
tots els caramels i les joguines que vulgui.

Jo vaig amb mi | Raquel Díaz Reguera
T hule Libros Ilustrados

Jo vaig amb mi, llibre infantil de Raquel Díaz Reguera. Trampantojo. A una
nena li agrada un nen, però el nen no es fixa en ella, no la mira. Què pot
fer?

Salvatge - Emily Hughes
Libros del Zorro Rojo

Salvatge és el brillant debut de l’autora hawaiana Emily Hughes. Amb
frescor i desimboltura ens explica la història d’una nena que viu feliç a la
natura

Rosa Caramel- Adela Turin
Kalandraka

En el ramat, totes les elefantes són de color rosa, excepte la Guillermina.
Aviat descobrirà que les del seu sexe tenen prohibit fer coses reservades
només pels mascles. Com que no accepta aquesta tradició, aviat

L'Olivia - Ian Falconer
Andana

A l'Olivia li agrada emprovar-se tots els vestits, cantar cançons, anar a la
platja i construir castells de sorra, imaginar que és ballarina o cantant
d'òpera, passejar al seu gat, amagar-se del seu germanet, pintar murals i

Petita&Gran Harriet Tubman – Alba Editorial
Alba Editorial

Harriet Tubman va ser una valenta líder abolicionista nascuda en
l'esclavitud que va aconseguir fugir als "estats lliures" del nord dels Estats
Units. Harriet va tornar al sud en innombrables ocasions i va rescatar a
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