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Explica-m’ho 
101 preguntes fetes per nens i nenes 

sobre un tema apassionant
Per tal que la joventut actuï de manera responsable 
amb el seu cos i en els temes relacionats amb la se-
xualitat i l’amor és important que tingui a mà la infor-
mació des d’aviat. Però, què és el que han de saber els 
nens i les nenes de primària? Tant com vulguin, diuen 
els experts. I què volen saber?  L’experimentada pe-
dagoga sexual Katharina von der Gathen va treure 
d’una bústia les preguntes anònimes realitzades per 
alumnes de tercer i quart de primària que havien as-
sistit a les seves xerrades sobre el cos, l’amor i la 
sexualitat. En aquest llibre l’educadora aplega les 
qüestions més destacades i les respon amb tota la 
franquesa i la cura necessàries i, sobretot, amb molt 
de respecte per allò que la mainada vol saber.
  Anke Kuhl, amb les seves il·lustracions d’estil 

còmic, interpreta aquestes preguntes amb 
molt d’humor, intel·ligència i sensibilitat. 

Katharina von der Gathen, nascuda l’any 1972 a Alemanya, va estudiar educació especial i va 
realitzar una formació suplementària d’educació sexual. Ofereix tallers d’educació sexual per a 
nens i joves en escoles.
 
Anke Kuhl va néixer el 1970 a Alemanya. Treballa com a il·lustradora al taller col·lectiu LABOR, 
a Frankfurt. Ha aconseguit el Premi Eulenspiegel per a àlbums il·lustrats. A Takatuka hi trobaràs 
també els seus llibres En família!, guardonat amb el Premi de Literatura Infantil i Juvenil d’Ale-
manya 2011, Que bo! i La Lola vola.

Característiques: 

Les preguntes originals, acompanyades d’una 
il·lustració divertida, es responen al revers de 
cada pàgina de la manera més clara i precisa 
possible, sense evitar cap tema i considerant 
el grau de desenvolupament i coneixement de 
la mainada a qui es dirigeixen.

Comentarios:

«Un llibre per comprar-lo i deixar-lo a l’abast 
dels nens. Fins i tot abans que facin els vuit 
anys i, sobretot, molt més aviat que arribin a 
la pubertat. Segur que els pares també apren-
dran alguna cosa.»

 Sigrid Tinz, Kinderbuch-couch.de  
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