
   Contes per créixer. Contes per la vida.

Sóc realment diferent?
Sèrie animalets

Acceptació de la diferència

Tots som diferents, les característiques físiques, els 
nostres gustos i costums i les nostres capacitats. Per 
això, és important que el nen o nena elabori una 
imatge ajustada i positiva de si mateix, sent capaç 
d’identificar les seves característiques i qualitats 
personals.

Aprenent progressivament les seves possibilitats 
i limitacions, valorant-les adequadament i actuant 
d’acord a elles.

Els contes fan la seva feina en silenci, esdevenen 
part d’un mateix mentre modelen per dins.

La marieta d’una sola taca està molt trista 
perquè li han dit que és diferent de les 
altres marietes.

–I què si ho ets? - Diu la vella marieta.

Si observes amb atenció, veuràs que totes 
som ben diferents i això és el més bonic 
que ens pot passar. Precisament són 
aquestes diferències les que ens fan a tots 
únics i especials.
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Evelien van Dort va néixer a Egipte 
durant la primavera de 1961. Als 
tres anys va anar a viure als Països 
Baixos, en una bonica casa al bosc de 
Wageningen. Sempre ha preferit jugar 
a l’exterior, envoltada per la natura i els 
animals. En acabar la secundària, tot i 
el seu amor per la lectura i l’escriptura, 
va decidir anar a Leiden a estudiar 
fisioteràpia. Va combinar la seva feina 
com a fisioterapeuta amb l’escriptura 
de llibres per a nens. 

Al 2012 va publicar el seu primer llibre 
a Ploegsma. Al llarg de la seva carrera 
s’ha dedicat a oferir conferències per 
a pares i professors sobre la cura dels 
sentits. Evelyn ha escrit més de setanta 
llibres de literatura infantil i juvenil. 
La naturalesa, l’amistat i els animals 
juguen un paper molt important en les 
seves històries. En poques paraules, 
s’inspira amb la poesia de la vida 
quotidiana: Les petites coses del seu 
voltant, el que toca i el que fa.
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