
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Contes del món
Sèrie creixent

Recorrent cada racó, descobrint les seves màgiques històries

Considerem que és vital explicar contes als nens, 
donant així continuïtat a una tradició ancestral 
que els ajuda a elaborar les seves pròpies imatges 
internes. 

A l’explicar contes, ordenem el món per a 
nosaltres i per als altres. Donem eines perquè 
els nens puguin créixer amb arrels i ales. Eines 
per conèixer el món, conèixer-se a si mateixos i 
créixer amb llibertat.

Contes del món recull vint contes de les 
escoles Waldorf que ens acompanyen pels 
diferents moments de l’any. 

Amb cada un d’ells anirem descobrint nous 
animals, nans, fades, prínceps i princeses 
amb qui passarem molt bones estones. 

Si obres bé els ulls descobriràs que de tots 
ells pots aprendre molt. Dins de la terra, 
en els pètals de la flor més petita o entre 
les ales de l’insecte més minúscul s’amaga 
molta saviesa.
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Sobre Pau Oliver
Va néixer a Palma l’any 1981. Al llarg de 
la seva joventut, va estudiar i treball a 
la bonica ciutat de Mallorca. Uns anys 
més tard, al 2005, va obtenir el títol de 
Tècnic Superior en Disseny Gràfic en 
l’especialitat d’il·lustració.

Amb gran experiència recorreguda, 
l’any 2008 va guanyar el tercer Premi 
Punta del Llapis de la il·lustració. Al 2010 
va ser jurat del quart certamen d’aquest 
guardó. Es tracta d’un guardó promogut 
per l’Institut d’Estudis Balears al qual 
poden optar tots els joves il·lustradors 
de llibres infantils i juvenils menors de 
35 anys i residents a les Illes Balears. 
El premi del concurs té per objectiu 
l’estimulació de la creació cultural a les 
Illes Balears i donar a conèixer els nous i 
noves professionals de la il·lustració.
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