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Llibres per a pares i maresLlibres per a pares i maresLlibres per a pares i maresLlibres per a pares i mares    

Educació sexual i afectiva DELS infants i adolescents 
 

 

Alegret. Joana [et al.]. Adolescents: relacions amb els pares, les 
drogues, la sexualitat i el culte al cos . Barcelona : Graó, 2005. 145 
p. ISBN: 8478273964 
 

Què sabem de l'adolescència? Què és 'normal' en un adolescent? Als 
pares i a les mares ens costa saber cap a on anar, quins límits 
marcar... Organitzat en quatre àmbits clau, aquest llibre ens ajudarà 
en les relacions quotidianes amb els nostres fills i les nostres filles 

 

Crespi i Asensio, Elena. Parlem de sexe a casa : guia per una bona 
educació sexual i afectiva . Vic: Eumo, 2015. 201 p. ISBN: 
9788497665230 
 

L’educació sexual i afectiva s’ha d’entendre com una educació per a la 
vida. Per això és tan important que els adults sapiguem donar 
resposta a la curiositat, els dubtes i les inquietuds dels infants i 
adolescents que tenim a casa.  

 

Domènech, Montserrat. Els nens no vénen de París: com i quan cal 
parlar de sexualitat amb els fills . Barcelona: Columna, 2013. 162 p. 
ISBN: 9788466416184 
 
Qui no s'ha trobat algun cop en la situació d'haver d'explicar al seu fill 
d'on vénen els nens o què fa aquella parella que surt a la tele? Són 
situacions incòmodes que molts pares temen o eviten.  

 

Eyre, Linda. Hablemos a nuestros hijos sobre el sexo y el amor: 
una guía dirigida a padres y educadores de niños y adolescentes . 
Barcelona : Amat, 2009. 217 p. ISBN: 9788497353335 
 

El que uneix a tots els pares és el seu desig que els fills siguin 
sexualment responsables i que puguin evitar riscos físics, emocionals i 
espirituals d'arribar al sexe a una edat primerenca. Però la majoria 
dels pares s'enfonsen en tenir aquesta " important conversa". 

 

Harrison, Michelle. Cómo abordar los temas del amor y la 
sexualidad con sus hijos . Madrid: Debate, DL 2001. 123 p. ISBN: 
8483064049 
 
És una guia per ajudar els pares a resoldre un dels problemes més 
difícils que se solen plantejar en la convivència familiar. 
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Iturbe, Xabier. Coeducar a l'escola infantil: sexualitat, amistat i  
sentiments . Barcelona : Graó, 2014. 135 p. ISBN: 9788499805658 
 
Aquest llibre aprofundeix en les característiques definitòries de la 
sexualitat infantil infantil, les seves conductes més peculiars, els seus 
desitjos i sentiments naixents, i els seus pensaments més originals 

 

MacFarlane, Aidan. La veritat sobre les relacions: tot el que volies 
saber sobre l'amistat i el sexe . Alzira : Bromera, 2006. 176 p. ISBN: 
849824143X 
 
Com fer noves amistats quan canvies de ciutat o d’escola? Com saber 
si una relació per Internet pot ser perillosa? Què fer quan ens 
enamorem del professor?... 

 

Madison, Amber. Cómo hablar de sexo con los adolescentes para 
que te escuchen . Barcelona : Oniro, 2012. 271 p. ISBN: 
9788497545839 
 

En aquest llibre Amber Madison posa de manifest el que els nois i les 
noies realment pensen sobre el sexe ; saber-ho pot ajudar 
extraordinàriament als seus pares a l'hora de tractar aquest tema amb 
ells . 

 

Mateo-Morales, Manuela. ¿Cómo se lo explico? la educación 
sexual en la infancia . Madrid: Síntesis, 2007. 262 p. ISBN: 
9788497565004 
 
Tots els pares es troben Alguna Vegada amb Situacions incòmodes , 
sorprenents, gracioses, desconcertants ... en Relació amb la sexualitat 
dels seus fills .Amb exemplers senzills, podran donar resposta. 
 

 

Robert, Jocelyne. Parleu als vostres fills d'amor i de sexualitat: 
l'educació afectiva i sexual dels nens i dels adole scents . Lleida : 
Pagès, 2008. 231 p. ISBN: 9788497796606 
 
Pertany a cada persona fer de la pròpia sexualitat una font de 
benestar i creixement. Correspon als pares ajudar els fills a 
encaminar-los en aquesta direcció. 
 

 

Rufo, Marcel. Ángeles con sexo: todo sobre la sexualidad de tus 
hijos . Barcelona: Grijalbo, 2007. 205 p. ISBN: 9788425339059 
 
Llibre sobre sexualitat infantil i sobre sexualitat en el futur, respon a 
tots els interrogants , des quin és el moment adequat per deixar 
d'alletar el nadó fins com parlar de sexe als fills adolescents. 
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Strada, Graciela. Saber y no saber. Curiosidad sexual infantil . 
Madrid : Síntesis, DL 2006. 176 p. ISBN: 8497563816 
 
La curiositat és una, però el seu paradigma, la seva prova de foc, el 
constitueix la curiositat sexual infantil. El llibre ofereix una perspectiva 
tan sòlida com innovadora sobre la gènesi i el funcionament de la 
capacitat de conèixer l'ésser humà. 

 

Veglia, Fabio. Vet aquí una vegada la primera vegada: com parlar 
de sexe i amor en família i a l'escola.  Barcelona : Graó, 2007. 167 p. 
ISBN: 9788478275106 
 

El sexe, instruccions d'ús. Consells als pares per parlar de sexe amb 
els seus fills i consells als fills per parlar de sexe amb els seus pares. 
Què passa quan es fa l'amor? Què és el fre del prepuci? Per què 
sempre tenen ganes? Quants orgasmes... 

 

 

 

SEXUALITAT FEMENINA, MASCULINA I DE PARELLA 

 

 

Arancibia Clavel, Glòria. Placer y sexo en la mujer . Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2002. 205 p. ISBN 8497420497 
 
Glòria Arancibia, psicòloga i amb molts anys d'experiència en el camp 
de la sexologia, com a terapeuta dedicada especialment al tractament 
de disfuncions sexuals en la dona, ens deixa en el seu llibre gran part 
de les seves experiències recollides en la consulta. 

 

Béjar, Sylvia de. Tu sexo es tuyo: todo lo que necesitas saber para 
disfrutar de tu sexualidad . Barcelona: Planeta, 2014. 402 p. ISBN 
9788408101604 
 
Llibre que inclou tot el que has de saber per comprendre la teva 
sexualitat, s'hi reflexiona amb sinceritat sobre alguns dels temes que 
preocupen moltes dones i exposa algunes idees. 

 

Bleichmar, Silvia. Paradojas de la sexualidad masculina . Barcelona: 
Paidós, 2007. 254 p. 
 
L’autora revisa teories heretades, recull estudis antropològics 
sorprenents i recorre constantment a la seva pròpia experiència de 
consultori per elaborar una hipòtesi original i polèmica sobre la 
constitució de la masculinitat. 
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Bolgeri, Gustavo; Quaglierini, Daniel. Todo sobre sexualidad 
masculina: de eso sí se habla . Buenos Aires: Kier, 2007. 110 p. 
ISBN 9789501753530 
Llibre que ens dona dades clares, concretes i importants per a 
enderrocar mites, evitar perills com l'automedicació i utilitzar la bona 
informació com a primer pas per a la prevenció o la solució de totes 
les disfuncions que poden afectar la sexualitat de l'home. 

 

Brune, Élisa; Ferroul, Yves. El secreto de las mujeres: claves 
científicas de la sexualidad femenina . Barcelona: RBA, 2011. 396 p. 
ISBN 9788490061268 
 
Llibre que ens presenta una indagació cientifica que aporta noves 
dades sobre l’orgasme, el punt G, l’orgasme múltiple, el orgasmo, el 
punto G, l’orgasme múltiple, etc.  

 

Bustamante Bellmunt, José. ¿En qué piensan los hombres?: todo 
lo que hay que saber sobre el deseo y la sexualidad  masculinos . 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2012. 312 p. ISBN 9788449327629 
 
Llibre que exposa els problemes més habituals als quals s'enfronten 
els homes en la seva vida sexual i com afecten a la relació de parella. 

 

Chia, Mantak. El hombre multiorgásmico: secretos sexuales que 
todo hombre debería conocer . Madrid: Neo Person, 2008. 264 p. 
ISBN 9788488066541 
 
Qualsevol home pot experimentar orgasmes múltiples i incrementar la 
seva capacitat sexual amb només aprendre unes simples tècniques. 
Es revela els secrets per tenir el millor sexe de la teva vida. 

 

Chia, Mantak; Carlton Abrams, Rachel. La mujer multiorgásmica: 
secretos sexuales que toda mujer debería conocer . Madrid: Neo 
Person, 2006. 311 p. ISBN 8495973170 
 
És un viatge íntim al desig i la satisfacció sexual, reservat 
exclusivament per a dones i guiat per la doctora que moltes dones 
somiarien tenir.  

 

Chia, Mantak. La pareja multiorgásmica: secretos sexuales que 
toda pareja debería conocer: cómo potenciar enormem ente el 
placer, la intimidad y la salud de la pareja . Madrid: Neo Person, 
2008. 11a ed. 221 p. ISBN 9788488066862 
 
La teva parella i tu descobrireu com experimentar orgasmes múltiples i 
més intensos per tot el cos, i com assolir els nivells d'èxtasi i intimitat. 
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Darder, Mireia. Nascudes per al plaer: com gaudir del sexe sense 
demanar disculpes . Barcelona: Comanegra, 2015. 147 p. ISBN 
9788416033966 
 
L’autora proposa un recorregut per entendre quins són els principals 
bloquejos que afecten la sexualitat femenina i ofereix les pautes per 
desfer-los. 

 

Dio Bleichmar, Emilce. La sexualidad femenina: de la niña a la 
mujer . Barcelona: Paidós, DL 2005. ISBN 8449304881 
 
En aquest llibre es presenten les bases per a una reformulació de la 
teoria psicoanalítica clàssica de la feminitat i la sexualitat femenina a 
partir de la incorporació del paradigma de la intersubjectivitat i del 
paper de l'ordre simbòlic. 

 

Ellison, Carol Rinkleib. La sexualidad femenina: guía completa para 
cuidar de tu sexualidad . Barcelona: Amat, 2003. ISBN 8497350480 
 
En aquest llibre, Carol Rinkleib Ellison ens presenta tot un seguit de 
relats de dones de totes les edats parlant dels seus sentiments més 
íntims de la seva sexualitat, i de les seves experiències. 

 

Heiman, Julia R; LoPiccolo, Joseph. Alcanzar el orgasmo: una guía 
para explorar la sexualidad femenina e incrementar el placer . 
Barcelona: Océano Ámbar, 2000. ISBN 8449416744 
 
Llibre sobre sexualitat femenina, relacions de parella i plaer sexual. 
 

 

Meston, Cindy M; Buss, David M. Why women have sex: los 
secretos de la sexualidad femenina . Barcelona: Ediciones B, 2010. 
ISBN 9788466641470 
 
Un recorregut global per la sexualitat femenina, que abasta el plaer, 
l'experiència, la salut psicològica, el poder sobre l'home, el vincle 
amorós, la rivalitat sexual, el costat fosc del sexe i la reproducció. 

 

Poncet-Bonissol, Yvonne. Sexualidad y relaciones de pareja: 
solucionar los problemas y vivir felizmente en pare ja: sexualidad 
femenina, masculina y de pareja . Barcelona: Hispano Europea, 
2009. ISBN 9788425518386 
Aquest llibre exposa amb paraules planes, sense tabús, els problemes 
que se li poden plantejar a la parella sobre la seva sexualitat, i com 
solucionar-los per aconseguir una vida sexual plena i satisfactòria. 
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Wolf, Naomi. Vagina: una nueva biografia de la sexualidad 
femenina . Barcelona: Kairós, 2013. ISBN 9788499883151 
 
Fascinant investigació en l'avantguarda de la ciència, una immersió en 
la trajectòria personal de l'autora i un repàs a la història cultural; una 
mirada molt subtil i intel·ligent que ens porta a replantejar de manera 
radical la nostra manera de comprendre la vagina. 

    

 

 

CICLE MENSTRUAL 

 

 

Gray, Miranda. Luna roja: emplea los dones creativos, sexuales y 
espirituales del ciclo menstrual . Madrid: Gaia, 2013. 250 p. ISBN 
9788484453307 
 
Llibre que ofereix a la dona moderna una àmplia, clarificadora i 
profunda visió de la seva naturalesa cíclica. 

 

Gray, Miranda. Mensajes espirituales para mujeres: sabiduría 
femenina para el ciclo menstrual . Móstoles: Gaia, 2014. 125 p. 
ISBN 9788484454939 
 
Missatges organitzats en quatre nivells de consciència, relacionats 
cadascun d'ells a les quatre fases del cicle menstrual. Inspiracions 
diàries per donar suport i sostenir la teva connexió espiritual 
femenina. 

 

Gray, Miranda. Momentos óptimos de la mujer: emplea el ciclo 
mensual para alcanzar el éxito y la realización per sonal . Móstoles: 
Gaia, DL 2011. 286 p. ISBN 9788484453567 
 
Mètode de desenvolupament personal que, mes a mes, et permetrà 
construir relacions més positives i beneficioses, trobar l'equilibri entre 
el treball i la teva vida personal i sentir-te vibrant i triomfadora. 
 

 

Salvia Ribera, Anna. Viaje al ciclo menstrual . [S.l. : l'autora], 2012. 
133 p. ISBN 9788461577637 
 
Guia d'autoconeixement que consta de material didàctic i material 
pràctic dirigit a totes les dones en etapa fèrtil. 
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Llibres per a infantsLlibres per a infantsLlibres per a infantsLlibres per a infants    
    

 

Allan, Nicholas. On vas, Guillemí?  Barcelona : Beascoa, cop. 2004. 
24 p. ISBN: 8448819144 
 
Tendre, entranyable i accessible, no hi ha un llibre que ensenyi als 
nens d'on venen de manera tan divertida i original. 
 

 

Barbé i Serra, Alba. Pessigolles . Barcelona : Bellaterra, 2012. 22 p. 
ISBN: 9788472905825 
 
Conte que tracta sobre l'autoplaer i les fantasies que acompanya 
nenes i nens en el creixement saludable en relació amb la seva 
sexualitat i amb el descobriment i el gaudi del seu cos. 
Disponible en castellà també a: https://issuu.com/edbellaterra/docs/cosquillas  

 

Blackall, Sophie. L'arbre dels nadons . Madrid : Kókinos, cop. 2015. 
34 p. ISBN: 9788416126361 
 
D'una llavor, l'arbre dels nadons, de l'hospital , d'un ou, els porta la 
cigonya. Diferents respostes per a la inevitable pregunta que, tard o 
d'hora, els nens faran als seus pares: D'on vénen els nadons? 
 
 

 

Brenot, Philippe. El diari de l'Artur i la Cloe: l'amor i la sexualit at 
explicats a dues veus . Barcelona : Gedisa, 2005. 111 p. ISBN: 
8497840895 
 
Al seu diari secret, l’Artur i la Cloe s’expliquen què els passa a 
l’institut, a més de confessar-se les emocions, el que arriben a sentir 
l’un per l’altre, fins que tenen la seva primera trobada íntima. 
 

 

Càmara, Sergi. I jo, d'on vinc?  Barcelona : Parenting, 2008. 32 p. 
ISBN: 8434240106 
 
D'una forma senzilla, es mostra que el nostre origen resideix en 
l'afecte i amor dels pares, alhora que s'informa al nen amb naturalitat 
sobre les diferències entre els sexes. L'exemple, l'espontaneïtat i la 
veracitat són les vies més eficaces per a una bona educació sexual. 
 

Cole, Babette. La Mamà va pondre un ou! o Com es fan els nens . 
Barcelona : Destino, 2003. 30 p. ISBN: 8423322890 
 
En aquest llibre la magnífica Babette Cole explica amb molt d'humor 
d'on vénen els nens, on inverteix amb enginy els rols d'explicacions 
sexuals entre pares i fills. 
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Cole, Babette. La mare mai no em va dir...  Barcelona: Serres, cop. 
2004. 32 p. ISBN: 8484881180 
 
A que sempre has volgut saber per que tens un melic a la panxa? I no 
t'has demanat mai qui és en Realitat l'Angelet? Doncs aquí tens els 
Respostes a totes aquestes preguntes que la mare mai no et va 
explicar ... 
 

 

Cugota i Mateu, Lluís. Sexualidad, ¿hablamos?  Barcelona: 
Parramón, 2007. 96 p. ISBN: 9788434232464 
 
Aquest llibre pretén ajudar-nos a comprendre aquesta força interior 
que sembla insaciable i inesgotable. Ens confia experiències i ens 
informa perquè siguem capaços de prendre decisions més adequades 
en l'adolescència. 
 

 

De la Cruz, Carlos; De la Cruz, Mario. No le cuentes cuentos: 
cuento sobre sexualidad para leer en familia con ni ños y niñas a 
partir de 3 años . Madrid: Ceapa, 2011.  
Disponible a: http://goo.gl/3xWvxZ 
 
Conte dissenyat perquè els pares i mares parlin sobre la sexualitat i la 
reproducció amb els seus fills i filles des d'edats molt primerenques. 

 

Díaz Morfa, José R [et al.]. Vane (Il.) El meu primer llibre de 
sexualitat . Barcelona: Base, cop. 2014. 99 p. ISBN: 9788416166152 
 
Informa els més petits d'una manera tendra, clara i concisa, i és 
perfecte per orientar els pares sobre quina resposta donar a les 
preguntes més incòmodes que ells puguin formular 

 

Dumont, Virginie. Preguntas al amor: 5-8 años . Salamanca: Lóguez, 
cop. 1999. 31 p. ISBN: 8489804184 
 
Respon a les preocupacions i a les veritables preguntes dels nens i 
nenes de 5 a 8 anys. Per comprendre d'on venim, com creixem i 
descobrir una mica el jardí secret dels enamorats ... 
 

Erlbruch, Wolf. El milagro del oso . Salamanca: Lóguez, 2005. 31 p. 
ISBN: 8489804516 
 
Pot dir-me algú com puc tenir un fill?, és la pregunta que l'ingenu ós 
llança als animals del bosc amb els quals es troba. La resposta final 
es fa esperar, mentre se succeeixen situacions absurdes i divertides, 
que mostren el costat més tendre d'aquest personatge. 
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Font, Pere. El sexo contado a los pequeños . Barcelona: Océano, 
2008. (2 vol. i CD). ISBN: 8449423260 
 
Una obra creada per a que els nens i les nenes aprenguin i 
comprenguin de manera clara, senzilla i amena, tot el relacionat amb 
la sexualitat i amb el descobriment del seu propi cos.  

 

Giommi, Roberta. Programa de educación sexual: 3 años - 6 años . 
Barcelona [etc.]: Everest, cop. 1993. 40 p. ISBN: 8424130030 
 
El nen podrà descobrir el seu propi cos (els canvis fisiològics, 
emocionals, etc), i tot el que comporta arribar a ser "home" o "dona". A 
més, els ajudarà a enfrontar-se als canvis que experimentaran sense 
por als "desconegut", amb explicacions clares i directes. 
 

Gispert, Carles de. (Dir.). Educar la sexualidad; educar los valores . 
Barcelona: Océano, cop. 2007. 4 vol, 2 CD. ISBN: 9788449432446 
 
Reuneix: una educació sexual i afectiva sana i una correcta formació 
en valors. L'obra s'acompanya de dos CD - ROM didàctics amb 
activitats pràctiques i jocs interactius, i un divertit joc educatiu que 
inclou una guia explicativa. 
 

 

Gravelle, Karen; Gravelle, Jennifer; Palen, Debbie (il.). El libro de la 
regla: todo lo que temes preguntar (pero tienes que  saber) . 
Barcelona: Médici, 2010. 117 p. ISBN 8486193958 
 
Guia pràctica que respon a qualsevol dubte que puguin tenir les 
adolescents sobre la regla, des què és i què se sent, fins a com triar 
compreses i tampons, i de com parlar del tema amb els pares. 

 

Lenain, Thierry. ¿De dónde sale esta niña?  Zaragoza: Edelvives, 
cop. 2004. 30 p. ISBN: 8426352855 
 
Per a Sami les coses estan molt clares: hi ha gent que té sirí i gent 
que no. I ell, pertany al grup dels que sí que tenen sirí , perquè són els 
més forts. Però a la seva classe ha arribat Lluna , una nena que pinta 
mamuts en comptes de floretes entre núvols i li guanya en tot. 

 

Lenain, Thierry. Luna quiere un bebé . Zaragoza: Edelvives, cop. 
2005. 28 p. ISBN: 842634951X 
 
A Lluna li encanta jugar a les mares i els pares . El seu amic Sami no 
ha jugat mai a això. Ella està disposada a ensenyar-li i ell descobrirà 
que és un joc divertit , encara que tard una mica a entendre-ho. A 
més, jugar a mares i pares vol dir que hi ha un nadó. 
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Lodge, Yvette. De dónde vengo? "Tu primer libro sobre sexo".  
Barcelona: Beascoa, DL 2004. ISBN: 9788448819156 
 
Una manera divertida d' explicar als nens d'on vénen : 
Aquest deliciós llibre amb desplegables condueix als nens a través del 
complicat procés de la reproducció, responent a totes les seves 
compromeses preguntes. 

 

Macfarlane, Aidan. Guia per a joves maniàtics . Alzira : Bromera, 
2003. 228 p. ISBN: 8476608209 
 
Tot el que volies saber sobre el teu cos, el sexe i la vida 
La resposta a totes les preguntes que no t'atreveixes a fer! 
 
 

 

Mai, Manfred. Sexualitat i família . Barcelona: La Desclosa, 2005. 24 
p. ISBN: 8496591026 
 
Els nens solen fer moltes preguntes sobre temes relacionats amb la 
sexualitat i la família. Aquest llibre recull uns contes i uns textos breus, 
narrats amb naturalitat i gràcia, que donen una resposta clara i 
entenedora a alguns dels temes que els preocupa. 

 

Maricuela. Montañas en la cama . Pontevedra : OQO, cop. 2013. 34 
p. ISBN: 9788498714432  
 
Aquesta incursió nocturna a l'habitació dels seus pares desemboca en 
un divertit relat, en el qual s'aborda la sexualitat amb molt d'humor, 
naturalitat i la dosi justa de tendresa. 
 

 

Rosenstiehl, Agnès. El nacimiento . León: Everest,  2010. 43 p. ISBN: 
9788444145082 
 
Un còmic diàfan com la infància, en el qual s'explica l'amor que 
engendra el naixement. Cap context social o històric entorpeix l'estil 
fresc, senzill i precís de l'autora. 

 

Trepat Casanovas, Carla. El tresor de Lilith: un conte sobre la 
sexualitat, el plaer i el cicle menstrual . [Barcelona]: Industria 
Gráfica Cayfsosa (Impresia Ibérica), 2013. 50 p. ISBN: 
9788461610907 
 

El Tresor de Lilith facilita a les nenes des de ben petites aprendre a 
estimar-se a si mateixes, cuidar i respectar el seu cos. Transmetent 
una imatge positiva de la menstruació, el plaer i la sexualitat. 
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Von der Gathen, Katharina. 101 preguntes fetes per nens i nenes 
sobre un tema apassionant.  Barcelona: Takatuka, 2016. 101 p. 
ISBN: 9788416003495 
 
Per tal que la joventut actuï de manera responsable amb el seu cos i 
en els temes relacionats amb la sexualitat i l’amor és important que 
tingui a mà la informació des d’aviat. 

 

Zep. La Guía sexual de Titeuf . [Barcelona] : Salvat, 2011. 91 p. 
ISBN: 9788434554856 
 
Aquesta guia conté totes les preguntes que es plantegen els nois i 
noies de 9 a 13 anys sobre l'amor i el sexe, i totes les respostes que 
necessiten els seus pares. 
 

 

    

    

DVDDVDDVDDVD    

    

 

La luna en ti: un secreto demasiado bien guardado  / una película 
de Diana Fabianova. Madrid: Karma Films, DL 2010 
 
El documental aborda el tema de la menstruació a través de 
referències personals i col·lectives, desafiant, d'aquesta manera, les 
nostres idees preconcebudes sobre el que és condició de dona. 

 

Més senzill del que sembla  / [realització: Bartomeu Vilà, Martina 
Rubio ; producció: Alfonsi Vega ; guió: Blanca Esteve ... [et al.] ; una 
producció de VIDEOFON, S.A.]. 
 

La Júlia és una nena de quatre anys. El seu pare no sap com oferir-li 
una educació sexual i afectiva i demana consell als seus amics sobre 
com fer-ho. Segons ells és més fàcil del que sembla. 
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ARTICLESARTICLESARTICLESARTICLES        
    

¿Cuándo y cómo debo hablar con mi hijo(a) sobre sex ualidad? 
https://goo.gl/787z7R  

Educar en sexualidad. Guía para padres: ¿Cómo habla r de sexualidad con los 
hijos? Entrevista a la psicóloga Mónica  Poblador  
http://goo.gl/USvJgO  

    

DOCUMENTALS DOCUMENTALS DOCUMENTALS DOCUMENTALS i ÀUDIOS i ÀUDIOS i ÀUDIOS i ÀUDIOS ONLINEONLINEONLINEONLINE    
    

La luna en ti  https://vimeo.com/34216239  
El documental aborda el tema de la menstruació a través de referències personals i 
col·lectives, desafiant, d'aquesta manera, les nostres idees preconcebudes sobre el que 
és condició de dona. 

Mama, tu per què no tens tita? (parlar de sexe a ca sa) 
Podcast programa “Les mil i una nits” de Catalunya Ràdio 
http://goo.gl/9gRCg8  

Monthlies Spanish dubbing  https://vimeo.com/96002000 
Documental per a adolescents sobre el cicle menstrual  

    

BLOGsBLOGsBLOGsBLOGs    
    

Seda Calenta http://sedacalenta.cat/  

La luna en ti  https://vimeo.com/34216239  
El documental aborda el tema de la menstruació a través de referències personals i 
col·lectives, desafiant, d'aquesta manera, les nostres idees preconcebudes sobre el que 
és condició de dona. 
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catàleg catàleg catàleg catàleg de Lectura Pública de Catalunyade Lectura Pública de Catalunyade Lectura Pública de Catalunyade Lectura Pública de Catalunya    
http://argus.biblioteques.gencat.cat/ 

    

Biblioteques de CatalunyaBiblioteques de CatalunyaBiblioteques de CatalunyaBiblioteques de Catalunya    
http://biblioteques.gencat.cat/ca/  

 

Biblioteca de GandesaBiblioteca de GandesaBiblioteca de GandesaBiblioteca de Gandesa    
http://www.bibliotecadegandesa.altanet.org/  

 

Xarxes socials 
/bibliogandesa 
#bibliogandesa 

 

 


