
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Saps o no saps què 
diuen els animals?

Diverteix-te amb els sons!

Les rimes i els jocs infantils són i sempre han 
sigut una font d’alegria, diversió i trobada entre 
adults i nens. El que els nostres ancestres sabien 
intuïtivament avui es veu constatat per les més 
modernes corrents de la neurologia: les rimes 
i els jocs infantils de moviment promouen el 
desenvolupament físic i sensorial, el llenguatge i la 
comunicació, la capacitat d’atenció, concentració, 
memòria i imitació.

En definitiva, promouen aquelles facultats 
imprescindibles per a l’aprenentatge cognitiu i 
per al desplegament de la vida afectiva.

Aquest bonic conte, amb les seves 
acolorides imatges i rimes, ens inspirarà 
a jugar amb la riquesa dels sons i el 
llenguatge. Convidant-nos a reproduir, amb 
els més petits, els sons dels animals.

Les petites frases i rimes els donen 
una poètica visió d’alguna de les 
característiques de cada un dels animals 
que trobem al conte. 

Les acolorides il·lustracions ajuden a recrear 
les formes i els sons de diversos animals, 
així com els ambients en què viuen.
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Loes Botman és una Il·lustradora dels 
Països Baixos. Després d’estudiar a la 
Reial Acadèmia d’Art de l’Haia, es va 
especialitzar en l’elaboració d’il·lustra-
cions amb colors pastís. La simplicitat 
del material va d’acord amb ella. És 
una veritable il·lustradora, deixa que 
els colors recorrin les seves mans i 
s’expressin en el paper. Els animals 
són la seva passió. La fascina plasmar 
la bellesa dels éssers vius per després 
compartir-ho amb tothom. Les seves 
belles i vibrants il·lustracions porten els 
animals a la vida.

Marjolein Thiébout
Va néixer el 1946 als Països Baixos. Va 
començar com a professora de la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Leiden. 
Va treballar amb projectes i organitza-
cions molt diverses. Al llarg de la seva 
carrera s’ha centrat en la cooperació i 
la mediació en els conflictes laborals en 
l’educació, les Pimes i el sector públic. 
A més dels cursos de mediació es va 
especialitzar professionalment en el 
camp de la formació, l’assessorament, 
la psicologia, les constel·lacions orga-
nitzacionals i el psicodrama.
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