
Preu del lot: 134,45 €

Una selecció de 12 llibres sobre filosofia  
per a aprendre a pensar

Generació C. Conviure amb la 
pandèmia
Enric Senabre
176 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-122-4

Quin món ens espera a partir de 
la pandèmia? Quins fonaments 
ètics necessitem per a combatre 
la crisi i construir una normalitat 
alternativa, més justa i solidària, 
que ens permeta estar més 
preparats davant de reptes 
globals tan grans?

Geografia davall del melic
Valentín Coronel
168 pàg. / 10,95 € 

978-84-9026-875-9

Un llibre sobre sexualitat 
que s’endinsa en els territoris 
propers de la geografia més 
divertida i menys estudiada, la 
que abasta tota la pell i arriba 
més enllà del melic, amb els 
seus propis territoris i peatges. 
Ací ningú rebrà judicis per la 
seua sana curiositat. A explorar!

Quan s’apague la llum
Joanjo Garcia
136 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-389-1

Un relat que reflexiona al 
voltant de temes d’actualitat 
com l’ecologia, l’emergència 
climàtica o la responsabilitat 
social.

Canviem les regles
Teresa Broseta i Patricia 
Campos
176 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-467-6

Aquest llibre són molts llibres 
alhora. En la primera part, Olívia 
fa front a l’assetjament gràcies 
a un esport integrador com el 
rugbi. En la segona, trobem una 
sèrie de reflexions per a ella.

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres de filosofia

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



El sabor de la ciutadania
Enric Senabre
160 pàg. / 10,95 € 
978-84-9824-382-6

Descobriu el vertader sabor 
de la ciutadania juntament 
amb Marc, aspirant a persona; 
Irene, un interrogant; Raül, un 
calvari; Francesc, el graciós de 
la classe... Les peripècies d’un 
grup d’ESO i de Gerard, un 
professor dinàmic i pròxim.

Política per a joves inquiets
Enric Senabre
224 pàg. / 10,95 € 
978-84-9824-880-7

Amb l’ajuda d’Els Simpson, Harry 
Potter, Obama o les cançons 
d’Obrint Pas, aquest llibre rebat 
els tòpics sobre la suposada 
apatia de la joventut actual 
envers la política. Perquè ni els 
joves estan tan desvinculats de 
la realitat política i social que 
els envolta, ni la política és una 
activitat absurda.

La fórmula.  
De l’adolescència a la felicitat
Òscar Borràs Fauquer
240 pàg. / 10,95 €
978-84-9026-095-1
Aquest llibre no conté cap 
fórmula màgica per a obtenir la 
felicitat sense esforç, però sí que 
ens proporciona unes pautes 
efectives que encaminaran els 
adolescents cap a la felicitat i 
l’èxit. La clau està a saber treballar 
l’habilitat social, la intel·ligència 
emocional i el control vital.

La felicitat segons Spinoza
Maite Larrauri
97 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-492-2
A la felicitat s’arriba pel camí de 
l’alegria desbordant i de l’acció. 
Cal saber destacar els encontres 
tristos, reconéixer aquelles 
coses que ens convenen i 
aprendre a transformar allò 
que ens és contrari i inevitable. 
En definitiva, omplir-se de bon 
humor i gaudir del coneixement 
dels altres i d’u mateix.

El viatge d’Atena
Enric Senabre
232 pàg. / 10,95 €

978-84-9026-317-4

Quan Atena escolta el crit 
desesperat d’un rodamon que 
anuncia la mort de Déu, un 
canvi irreversible sacseja la seua 
adolescència. A partir d’aquest 
moment, l’amistat i la confiança, 
la gelosia, el control, les xarxes 
socials... es converteixen en 
qüestions que ha de gestionar 
en el seu dia a dia.

Pren-te la vida amb filosofia
Tobies Grimaltos
176 pàg. / 10,95 €
978-84-7660-821-0

Que els filòsofs empren 
paraules molt estranyes és un 
tòpic que no està allunyat de 
la realitat. Però és necessari 
que siga tot tan complicat? 
En aquest diccionari informal, 
les explicacions entenedores 
es combinen amb reflexions i 
anècdotes.

‘Bullying’.  
Quan els joves són víctimes
Aidan Macfarlane i  
Ann McPherson
144 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-016-0
Què hem de fer quan un 
company de classe ens vol 
pegar? Com podem defensar-
nos dels violents? No sempre 
és fàcil resoldre un problema 
de bullying, perquè de vegades 
passem de ser víctimes a 
convertir-nos en agressors.

I tu, ets feminista?
Gemma Celestino
240 pàg. / 10,95 €

978-84-9026-843-8

En aquest llibre, el feminisme 
s’aborda des de la filosofia. 
Perquè sembla que hi ha coses 
que, per massa quotidianes, ens 
semblen inofensives. Però no ho 
són i, com a mínim, hauríem de 
reflexionar-hi per a aconseguir 
una vida més protegida i 
satisfactòria per a tots.


