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TÍTOL: Lo que dice la ciencia sobre educación 

y crianza 

AUTOR: Julio Rodríguez

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI:  Davant tanta informació con-

tradictòria sobre criança, l’autor ofereix 

respostes clares i amb suport científi c sobre 

els temes que més preocupen a pares i 

mares: l’educació de les emocions, el desen-

volupament intel·lectual, les rebequeries, 

els càstigs, els hàbits, l’alimentació... i des-

munta molts tòpics sobre l’educació.

TÍTOL: Prevenir el narcisismo

AUTOR: Julio Rodríguez

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI:  Aquest llibre ofereix eines edu-

catives per detectar i combatre qualsevol 

petit indici d’aquestes conductes en els 

nens per tal de formar persones segures 

de si mateixes i amb una autoestima sòli-

da. Persones capaces d’establir relacions 

profundes, sinceres i respectuoses que els 

permetin assolir una felicitat plena i veri-

table, amb independència del seu entorn.

TÍTOL: Jugar al aire libre 

AUTORA: Katia Hueso

EDITORIAL:  Plataforma Editorial

SINOPSI:  Els nens d’avui són sotmesos a 

un veritable arrest domiciliari a causa de 

les pors que tenen els pares; a l’atapeïda 

agenda i també a l’incomoditat que 

resulta moltes vegades quan s’embruten. 

Però, es pot tenir una infància completa 

sense enfi lar-se als arbres, sense jugar 

amb fang o sense fer cabanes secretes 

amb branques al mig del camp?

TÍTOL: Educar la atención 

AUTOR: Luis López González

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI: Els nens, sobreestimulats, 

són incapaços de mantenir l’atenció. Als 

adults, ocupats en múltiples tasques, 

els costa centrar-se en una sola cosa. En 

aquesta obra l’autor explica què és l’aten-

ció des d’un punt de vista psicopedagògic, 

i com potenciar-la en nens i adults a través 

de tècniques i exercicis que ens permetin 

viure cada dia de forma més efectiva.

TÍTOL:Educar con calma 

AUTORA: Regina Pally

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI:  Esbrinar com criar fi lls feliços, 

sans i reeixits pot resultar una tasca acla-

paradora. Els pares es descobreixen sovint 

obrint-se pas entre munts de consells 

contradictoris. Els llibres que delineen una 

“forma correcta” de fer les coses poden 

portar fi ns al més abnegat cuidador a 

sentir-se descoratjat. Aquest llibre ofereix 

un enfocament totalment diferent. 

TÍTOL: Mama desobedient 

AUTORA:Esther Vivas

EDITORIAL: Ara Llibres

SINOPSI:  Ser mare no és una tasca fàcil. No 

és senzill quedar-te embarassada, tenir un 

part respectat, donar de mamar on i quan 

vulguis, compaginar la criança i el treball. Tot-

hom creu que pot jutjar-te. Sembla que hem 

d’escollir entre una maternitat neoliberal su-

peditada al mercat o una maternitat patriar-

cal sacrifi cada. Però, on queda el nostre dret a 

viure l’experiència sense imposicions? 

TÍTOL: Aquí està l’esperança que estàvem 

buscant 

AUTORS: Lolita Bosch i Oriol Malet

EDITORIAL:  Ara Llibres

SINOPSI: Sovint, els canvis els han precipi-

tat persones a les quals no els ha importat 

ser reconegudes pel seu nom, sinó pels seus 

actes. Dones i homes que han dedicat la 

seva vida a fer del món un lloc més just, més 

habitable, més ample i bell. De nord a sud, 

d’est a oest, fa cent anys o ara mateix, l’espe-

rança és a tot arreu. Només cal saber mirar.

///// Sant Jordi |  Els títols d’aquest Sant Jordi ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Llegim i eduquem
Educar no és fàcil. No ho ha estat mai 

ni ho serà. I, de fet, no és fi ns que som 

adults que no valorem la tasca titànica 

que fan les famílies (majoritàriament 

pares i mares, però també avis o tiets, 

per exemple) per convertir-nos en 

les millors persones possibles. I, per 

posar-ho més difícil, hi ha multitud de 

factors interns i externs que acaben 

infl uint en l’educació dels nostres fi lls 

i fi lles. No hi ha recepta màgica i és 

complicadíssim trobar el punt d’equi-

libri perfecte. De fet, segurament 

tampoc n’hi ha. 

Tenint en compte tot això, en el su-

plement de Sant Jordi d’enguany que 

tenen a les seves mans hem volgut 

recomanar una trentena de llibres que, 

d’una manera o d’una altra, parlen 

d’educació. N’hi ha sobre la criança 

dels més petits, sobre hiperactivitat, 

sobre jocs a l’aire lliure, tecnologies i 

pantalles,  feminisme, noves masculi-

nitats i alguns, fi ns i tot, parlen del nou 

sistema educatiu per entendre com 

aprenen a l’escola. Recordem: no hi ha 

cap llibre d’instruccions. Cadascú ho 

fa com pot, però esperem que aquests 

suggeriments facin que el camí sigui, 

com a mínim, una mica més senzill. 

TÍTOL: Hiperniños

AUTORA: Eva Millet

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI:  Nens amb agendes d’executius 

des del parvulari. Nens amb baixíssima to-

lerància a la frustració. Nens que no tenen 

temps per jugar. Amb rigor i sense oblidar 

el sentit de l’humor, Hiperniños dona claus 

per revertir aquesta criança híper, i posa 

l’accent en les habilitats, més enllà de les 

acadèmiques, que els nostres fi lls necessi-

ten per avançar a la vida.

TÍTOL: Educar en el feminismo 

AUTORA: Iria Marañón

EDITORIAL: Plataforma Editorial

SINOPSI:  Sabies que les nenes a partir dels 

6 anys se senten menys intel·ligents que els 

nens? I que els nois subestimen les capaci-

tats de les seves companyes? Proposem dos 

escenaris diferents: les nenes han de ser 

submises, tranquil·les i obedients, i els nens 

no podran plorar i ser sensibles, han de ser 

forts i valents. ¿No seria millor que fossin 

lliures per sentir, expressar-se i actuar?

TÍTOL: I, de sobte, el paradís

AUTORA: Núria Perpinyà

EDITORIAL: Comunicació Comanegra

SINOPSI:  L’Elexa és una addicta absoluta 

a internet i les xarxes socials. L’Índia es 

veu mig obligada a acompanyar-la a una 

clínica de desintoxicació digital aïllada 

de tot, en un paradís de muntanya.Una 

novel·la que ens interpel·la, que ens fa riure 

i ens inquieta per moments. Entrar-hi ja és 

un atreviment, però no en sortiràs amb les 

mans buides.

TÍTOL: L’escola importa

AUTOR: Enric Prats

EDITORIAL: Eumo Editorial

SINOPSI:  Pensar l’escola d’avui és imagi-

nar l’educació del futur. Aquesta és, potser, 

l’única certesa que ens dispensa Enric Prats 

en aquestes notes plenes d’interrogants 

i provocacions. Si ens quedem clavats en 

una educació del passat, no satisfem les ne-

cessitats i els anhels de les criatures d’avui; 

com tampoc no ho fem si eduquem només 

pensant en el present efímer. 

TÍTOL: Aventures d’aprenentatge

AUTORA: Mar Esteve

EDITORIAL: Eumo Editorial

SINOPSI:  Les aventures que l’autora 

relata són una pràctica transformadora 

que converteix els infants en protagonis-

tes actius del seu aprenentatge. Infants de 

diferents edats que aprenen els uns dels 

altres, que viuen amb llibertat el joc, que 

adquireixen la pròpia paraula, que desen-

volupen l’esperit científi c; que aprenen a 

pensar, a decidir i a ser.


