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PRESENTACIÓ
Com sabem cap on hem d’anar? forma part de la sèrie La Joanina i els seus amics de la col·lecció Contes per pensar, que inclou llibres per aprendre
a pensar, entendre el món i conviure.
Aquesta sèrie, adreçada a nens i nenes de 3 a 5 anys, reuneix històries de la marieta Joanina, la qual, com les nenes i els nens petits, busca el sentit
del món mentre procura entendre’s a si mateixa. En les diverses històries, es troba amb amics amb qui dialoga sobre aquestes qüestions. En aquest
conte xerra amb la papallona Maripepa, a qui pregunta com saben les seves cosines que volen pel cel cap on han d’anar.
Al final del llibre s’inclou un apartat adreçat als adults que proposa activitats i reflexions per tractar alguns dels temes plantejats en el conte.

Podeu descarregar la guia amb activitats en PDF des de l'espai Material complementari a la columna de l'esquerra, o fent clic aquí.

Angélica Sátiro
Directora de la col·lecció Contes per pensar. Coordinadora de la Xarxa Noria i la formació del professorat. Llicenciada en Pedagogia i màster en
Creativitat aplicada és doctora en Filosofia pràctica i Pedagogia per la Universitat de Barcelona i especialista en Filosofia per a Infants per l’IAPC
(Institute for the Advancement of Philosophy for children). Dirigeix la Casa Creativa i l’associació Crearmundos i és professora-tutora del màster en
Filosofia 3/18 de la Universitat de Girona.

Edgar Ramírez
<span class=subtitol>Edgar Ramírez</span> va néixer el 1978 a Barcelona. Va estudiar a la Llotja (escola d’arts i oficis aplicats). Treballa com a
dissenyador gràfic editorial i com a il·lustrador. Les seves il·lustracions infantils destaquen per la seva simplicitat, la qualitat estètica i el moviment,
gràcies a les línees corbes, constantment sinuoses i de variat gruix. Investiga gammes personals de color i emplaça cada element de la composició
amb cura, de cara a treure el màxim partit del moviment a cada pàgina.
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