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Fani Grande ofereix un recull de textos assagístics 
breus i d’estil àgil, ideals per a incitar a la reflexió i el di-
àleg sobre quasi tots els principals temes d’actualitat; 
això sí, sempre amb una actitud respectuosa. Tot això 
ho fa a través d’estratègies diverses com adoptar punts 
de vista de diversos personatges, compartir amb els 
lectors i lectores experiències pròpies o comentar no-
tícies aparegudes en la premsa. A més a més, el llibre 
compta amb idees de propostes per a treballar a l’aula 
i un llistat de materials per a aprofundir i investigar al 
voltant de les temàtiques tractades.

TEMÀTICA: violència de gènere, feminisme, 
diversitat, afectivitat, gestió emocional, educació, 
assetjament, drets humans, persones refugiades i 
emergència climàtica.

GÈNERE: assaig.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància del 
diàleg, la reflexió des del respecte i l’anàlisi de les 
problemàtiques de la societat actual.

CLAUS PER A LA LECTURA
El diàleg 
L’objectiu general del llibre és propiciar el diàleg i la 
reflexió. L’autora anima a pensar i a expressar les prò-
pies opinions des del respecte. A més, les temàtiques 
són tan variades que presenta opcions per a tots els 
gustos i interessos.

Punts de vista
Fani Grande utilitza diversos punts de vista, fent pos-
sible que l’alumnat puga empatitzar amb víctimes de 
violència de gènere, xiquets migrants, persones refu-
giades i, també, amb l’autora mateixa.

Investigació 
El llibre està ple de referències a personatges, docu-
ments audiovisuals o organitzacions sobre les quals 
es pot seguir investigant. A més, inclou tot un llistat 
de suggeriments perquè aquesta lectura siga només 
un primer pas.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

 Possibilitat de visita de l’autora.

  Dades de l’Institut Nacional 
d’estadística sobre violència de 
gènere.

  El planeta i tu. Un llibre de Maria 
Josep Picó per a reflexionar i protegir el 
medi ambient.

  I tu, ets feminista? Un llibre de Gemma 
Celestino per a aprendre i reflexionar sobre 
feminisme.


