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            Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. VV.AA.

 Habia unha vez unha princesa... unha
princesa?  Qué?!  Habia  unha  vez  unha
nena  que  queria  chegar  ata  Marte.
Erase  unha  vez  unha  muller  que  se
converteu nunha das mellores tenistas
do  mundo  e  outra  que  descubriu  a
metamorfose das bolboretas.  De Frida
Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a
Nina Simone, das irmás Bronte a Marie
Curie  este  libro  narra  as
extraordinarias  vidas  de  200 mulleres
valentes.   Cientificas,  astronautas,

levantadoras  de  pesas,  xuízas,  chefs...  cen  exemplos  de
determinacion e audacia para as que soñan en grande.

Mamá quiero ser feminista. Carmen G. De la cueva.

 Mamá  quero  ser  feminista  é  un
libro ilustrado por Malota no que a
protagonista  e  autora,  Carmen  G.
da Cueva, fundadora e directora da
comunidade  A  Tribo  de  Frida,
conta  como  tomou  conciencia  da
importancia  do  feminismo  e
converteuse  nunha  activa
dinamizadora  cultural  para
promoverlo.

Pioneras. Espido Freire

 Historias de mulleres españolas e
hispanoamericanas  que  abriron
camiño. Descobre as vidas de vinte
mulleres  admirables,  todas  elas
españolas  ou  hispanoamericanas.
Algunhas  se  adiantaron  ao  seu
tempo,  outras  destacaron  na  súa
profesión  e  moitas  axudaron  a
outras  mulleres  a  abrirse  paso.
Todas  elas  foron  pioneras  e

contribuíron  á  loita  pola  igualdade  entre  homes  e
mulleres.

Eso no es amor . Marina Marroquí

Continuamente,  e  case  desde  que
nacemos,  recibimos  mensaxes  sobre  o
amor  que  axudan  a  crear  falsos  mitos:
que para ser  felices temos que atopar a
nosa  media  laranxa,  que  os  celos  son
unha  mostra  de  amor...  Neste  libro
atoparás  unha  serie  de  retos  que  che
axudarán  a  reflexionar.  A  descubrir  as
túas  propias  respostas.  Para  que  a
sociedade avance necesitamos mozas que

se atrevan a abrazar a realidade con toda a súa complexidade.

#Wetoo. Octavio  Salazar.

En todo o mundo o feminismo ocupou
as  rúas,  os  medios,  a  política  e
converteuse  nun  dos  movementos
máis potentes do século XXI. Mentres
as  mozas  máis  novas  empezan  a  ter
uns  referentes  diversos  e
emancipadores os mozos adolescentes
seguen  atrapados  nuns  modelos
machistas  que  se  resisten  a

desaparecer.  Este  é  un  libro  directo  e  sinxelo  dirixido
tanto a mozos e mozas adolescentes como aos seus pais e
nais,  profesores,  educadores  e  lectores  en  xeral  que
pretende abrir espazos de reflexión e debate nas aulas,
nas rúas e na vida.

10 Ingobernables. June
Fernández

Un libro para todos aqueles e aquelas
que foxen da comodidade. Ser muller

e non depilarte a barba? Saír do
armario aos 40 anos? Poñer a túa

vida en risco por defender os
dereitos doutras persoas?

Reconciliarte co teu corpo no canto
de levalo ao quirófano para que cho

arranxen? ….
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Penúltimas tendencias. Carlos Negro.

Este  é  un  libro  de  versos  que  rompen  as
costuras do silencio; un albúm secreto para
todas aquelas mozas que procuran una fenda
nos valos, máis alá da gaiola rosa dos contos
de  princesas;  un  diario  onde  unha
adolescente convulsa e opaca atopa a voz que
nunca  tivo.  Porque  medrar  é  aprender  a
fuxir  da ditadura dos espellos.Non agardes
máis: entra nun universo onde non todo vai

ser fashion& cool& chic& sexy.

Fora do normal. María Reimóndez.

André,  igual  ca  os  heroes  da  Banda
Deseñada  como  Superman,  Batman  e  A
muller marabilla que tanto admira, vive en
conflito co seu corpo e coa súa identidade.
Un  conflito  que  lle  parece  irresoluble  ata
que  ao  seu  instituto  de  Teis  chega  Mucha
das  Anzas,  unha  rapaza  de  Ribadeo  que,
contra todo prognóstico, non se sente fóra
de  lugar  malia  a  súa  orixe  rural  e  a  súa

forma de entender a vida allea ao contexto urbano no que se ve
obrigada a inserirse. 

Moxie. Jennifer Mathieu

As mozas xa non van tolerar máis machismo
no instituto…Chega a Revolución Moxie!
Vivian  Carter  está  farta.  Farta  de  que  o
director  do  instituto  sempre  favoreza  ao
equipo  de  fútbol  dos  mozos  por  encima  de
todo.  Farta  dos  sexistas  códigos  de
vestimenta que obrigan ás mozas para levar
roupa“decente”nas  aulas.  Farta  do  acoso
masculino  nos  corredores,  dos  xestos
machistas  a  diario  e  os  comentarios

inaceptables que ninguén denuncia nin castiga. Que pode facer
para desencadear un auténtico cambio?Moxiees a resposta.

Como Tú. 20 relatos por la Igualdad.

Unha  colección  de  relatos  e  ilustracións
comprometidos coa igualdade. A igualdade
entre homes e mulleres non existe na nosa
sociedade actual. Esa carencia inaceptable,
de  cuxa  realidade  estamos  convencidos,
reclama  solucións  apremiantes  que  deben
abordarse  desde  os  primeiros  pasos  da
educación. Unha boa educación xerará ecos
positivos,  da  mesma  maneira  que  unha

educación  descoidada,  inadecuada,  mala  acabará  antes  ou
despois por resultar nefasta. Demóstrao a Historia e corrobórao
a vida cotiá dos nosos días. das persoas mozas

Machismos: de micro nada. Fiadeiras.

A  presenza  poética  como
elemento  narrativo,  que
discorre entre a añoranza e a
impotencia,  leva  a  uns
postulados  reivindicativos
para deixar  unha sensación
de posibilidade e esperanza,
un sentimento de compañía,
de que non se está soa. Sendo
unha  obrigación  cidadá  e
institucional,  o  procurar
políticas  que  fomenten  a

igualdade e eliminen o machismo como substrato social.

Chámame Señora pero trátame coma un señor.
Inma López Silva

Memoria  perosal  do  machismo  na
cultura.  Hai  machismo  no  mundo  da
literatura, e decidín contalo. Nunca crin
nesas mulleres de máis de corenta que
se comportan coma se acabasen de saír
dunha película de Disney.  Non soporto
as que fan coma quen que non saben de
que vai a vida, e as que se sorprenden
con todo. Diso fala este libro. Este libro
desexa  ser  tamén  un  xesto  de

coherencia,  pois  creo  fondamente  na necesidade  do
pronunciamento político daquelas persoas que temos a
capacidade de erguer a nosa voz, un berro que, no meu
caso, só pode ser feminista. 

2

      NOVIDADES
        Curso 2019-20          

        Febreiro-Marzo
             

BIBLIOTECA
IES Chapela

https://www.soyloqueleo.com/libro/9788499146072/penultimas-tendencias
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5493313
https://www.libreriatrama.com/es/libro/como-tu_334864
http://libreriaabrente.es/producto/machismos-de-micro-nada/
http://editorialgalaxia.gal/produto/chamame-senora-pero-tratame-coma-un-senor/

