
Una aventura del nostre colom preferit! El divertit i
famós personatge de Mo Willems s’enfronta a una
difícil situació: començar l’escola. 

Un llibre ple de diversió i enginy per treballar les
pors i incerteses dels infants davant situacions
desconegudes.

Arriba un moment molt important en la vida del
colom; començar l’escola, però ell no ho veu gens
clar. “Què passa si no m’agrada l’escola?”, “Què
passa amb el dinar?”, “Què pensaran de mi els
altres ocells?”, “I si hi ha matemàtiques?”, “I si...” 

Tots els dubtes que té el colom ens seran ben
familiars, ja que tots hem experimentat la sensació
d’angoixa que acompanya un gran canvi; anar per
primera vegada a l’escola, mudar-se a un nou barri
o canviar de classe.
 
Aquest àlbum ens ofereix una visió divertida i
empàtica d’aquest procés d’acceptació de les
pròpies pors i incerteses i com superar-les.

Aquest àlbum ha estat a la llista de best-
sellers més venuts del New York Times
durant onze setmanes seguides.

El personatge del colom va ser considerat
pel New York Times Book Review com “una
de les contribucions d'aquesta dècada al
panteó dels grans personatges de llibres
il·lustrats”

Després de dedicar-se durant molts anys al sector
televisiu dels dibuixos animats, on va guanyar sis
premis Emmy mentre treballava a Barri Sèsam, en
Mo va decidir dedicar-se més seriosament a la
literatura infantil escrivint i il·lustrant llibres que han
triomfat arreu del món. Manté una relació molt
activa amb els seus lectors mitjançant diversos
canals en línia i, durant el confinament de març del
2020, va realitzar i promoure una sèrie anomenada
LUNCH DOODLES per estimular la creativitat dels
infants sense necessitat de sortir de casa.
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UNA HISTÒRIA IDEAL PER A TREBALLAR I
CONVERSAR AMB ELS INFANTS SOBRE LES SEVES
PORS DAVANT NOVES SITUACIONS.
PLE D’OPTIMISME I HUMOR; IMPOSSIBLE NO RIURE!
UN LLIBRE INTERACTIU EN EL QUAL EL LECTOR
ESTABLIRÀ UN AUTÈNTIC DIÀLEG AMB EL
PROTAGONISTA I ES SENTIRÀ IDENTIFICAT AMB LA
SITUACIÓ QUE EXPERIMENTA.

ÀLBUM IL·LUSTRAT

ÀLTRES LLIBRES DE LA SÈRIE...
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