us proposa...

10

contes per un
món feminista
(10 contes per un món més just)

#1

"Quan les nenes volen alt", de Raquel Díaz Reguera.
El patriarcat desarticulat en un conte! El malèfic senyor
Nohoaconseguiràsmai vençut gràcies a la sororitat d'unes nenes:
"Quan les nenes volen alt" ens recorda a totes que res no ens ha
de tallar les ales.
http://aladi.diba.cat/record=b1875656~S171*cat

#2

"La Caputxeta forçuda", d'Albert Vitó.
Un conte clàssic capgirat com un mitjó. Ple d'humor i amb una
protagonista dotada de qualitats excepcionals, poc freqüents fins
fa no gaire.
http://aladi.diba.cat/record=b1710496~S171*cat

#3

"La nena dels pardals", de Sara Pennypacker.
Basat en un fet real de la Xina del segle passat. La Ming-Li
desafia l'autoritat imperial i esdevé probablement la primera
ecofeminista de la literatura infantil.
http://aladi.diba.cat/record=b1580873~S171*cat

#4

"El llàpis màgic de la Malala", de Malala Yousafzai.
La veritable 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 que garantís el dret a
l'educació a totes les nenes del món.
http://aladi.diba.cat/record=b1876988~S171*cat
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#5

"L'Artur i la Clementina", d'Adela Turin.
Escrit als anys 70, aquest conte qüestiona els esterotips de
gènere, els rols i la realització personal a través de la parella. Un
clàssic que encara té molt a dir als nens i nenes d'avui.
http://aladi.diba.cat/record=b1783923~S171*cat

#6

"Petita i Gran: Simone de Beauvoir", de Mª Isabel Sánchez
Vegara
Un apropament a la biografia de Simone de Beauvoir: filòsofa
existencialista, professora, assagista, novel·lista, activista política,
intel·lectual, i defensora dels drets de les dones.
http://aladi.diba.cat/record=b1903924~S171*cat

#7

"Jo vaig amb mi", de Raquel Díaz-Reguera.
Una història amb un missatge contundent, imprescindible per
treballar l'autoestima de les nenes. Amb l'estil d'il·lustracions
tan característic de l'autora.
http://aladi.diba.cat/record=b1856476~S171*cat

#8

"L'ombra de la Clara", d'Elisenda Pascual Martí.
L'autora, psicòloga especialitzada en infància, presenta amb
aquest conte una una història plena de matisos simbòlics, que
busca ajudar a explicar com prevenir l'abús sexual infantil.
http://aladi.diba.cat/record=b1845619~S171*cat

#9

"Orelles de papallona", de Luisa Aguilar.
Aquest conte il·lustrat presenta, amb sentit de l'humor, com
capgirar situacions que poden posar en perill l'autoestima, i
transformar-la en autoacceptació.
http://aladi.diba.cat/record=b1560691~S171*cat

#10

"Daniela Pirata", de Susanna Isern.
La Daniela somia amb ser pirata en el Caiman Negre. Però
sembla que aquests pirates són una mica masclistes i no volen
noies al seu vaixell. Què passarà quan arribi la Daniela?
http://aladi.diba.cat/record=b1869274~S171*cat

