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Què pot dir-te una cara? Qui ets? On vas? Com et sents? BARREJA, 
IMAGINA, CREA! Fins a cent personatges amb moltes coses per explicar. 

Hola, com estàs? és un llibre-joc amb pàgines dividides de cartó dur, amb 
el mateix format que l’exitós llibre Animals fantàstics. Amb acolorides 
il·lustracions perquè els més petits comencin a identificar les emocions 
i a trobar paraules per a expressar-les. 

Amb Hola, com estàs? els més petits podran crear diferents personatges 
i desenvolupar la seva creativitat i imaginació. A través de les 
combinacions i les preguntes que planteja, buscaran la resposta a 
preguntes vinculades a les emocions, a la identitat i a les percepcions. 
D’aquesta manera, aprendran a identificar i a expressar el que passa en 
el seu món interior i exterior.

Un llibre ideal per a l’estimulació primerenca i per a gaudir del temps 
en família al voltant de la lectura, fins i tot des del primer any. Les 
preguntes que es plantegen ajudaran famílies i docents a treballar 
l’educació emocional de manera accessible i senzilla i desenvolupar les 
seves habilitats socials.

 
SOBRE L’AUTORA I IL·LUSTRADORA

AMAIA ARRAZOLA treballa com a freelance i divideix la seva vida/treball en 
tres: il·lustració publicitària, editorial i murals de gran format. Ha publicat 
Petita & Gran, Audrey Hepburn, de l’Editoral Alba (2015); Wabi Sabi, un mes 
en Japón, de Lunwerg Editors (2018) i El Meteorito, editat per Lunwerg 
Editors (2020), entre altres. Es el seu segon llibre dirigit a nens i nenes. El seu 
primer llibre-joc, Animals fantàstics, també va ser publicat a Flamboyant.
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RECOMANAT PER A: Aprendre a identificar les 
emocions. Adquirir vocabulari que els permeti 
expressar els seus sentiments. Treballar 
l’educació emocional de manera senzilla i 
accessible. Familiaritzar-se amb els llibres i 
aprendre a manipular-los mitjançant el joc. 
Foment de la imaginació i desenvolupament 
de la motricitat fina. Passar temps en família. 
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