Salvavides

Eryl Nash i Ana Albero
Prepara’t per a donar la volta al món i conèixer a 12 herois i
heroïnes reals que treballen salvant vides en equips d’emergència:
una bombera, un paramèdic, una infermera pediàtrica, un rescatador
de muntanya, una psicòloga, una policia, una veterinària, un metge aeri,
un cirurgià, una científica, una treballadora humanitària i un socorrista.
Descobreix el seu dia a dia!
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RECOMANAT PER A: Educar en valors i fomentar
la solidaritat. Posar en valor la importància de
protegir, cuidar i salvar els altres. Conèixer què
hi ha darrere de professions atractives per als
nens. Valors inclusius. Parlar sobre el futur
professional.

UNA APROXIMACIÓ HUMANA, INCLUSIVA
I INFORMATIVA DELS HEROIS I HEROÏNES
QUE ENS MANTENEN FORA DE PERILL CADA DIA
Salvavides és un àlbum de divulgació dirigit a infants a partir de 8 anys.
Descobriran testimonis reals de persones amb oficis orientats a la cura
i a la protecció dels altres, com és el seu dia a dia, les habilitats que
necessiten i les eines que més utilitzen.
SOBRE LES AUTORES
ERYL NASH és autora de més de 30 llibres infantils i editora de molts
més. Està especialitzada en títols de no ficció, des de llibres pop-up de
l’espai fins a diccionaris de dinosaures, i res li fa més il·lusió que veure
com cobren vida idees apassionants sobre ciència, història i naturalesa.
ANA ALBERO és una icònica il·lustradora nascuda a Alacant, Espanya.
Va estudiar Comunicació Visual a l’Ecole Nationale Superieure des
Arts Decoratifs de París, i il·lustració a l’Universitat dels Arts de Berlín.
Actualment viu a Berlín, on treballa principalment amb grafit i llapis
de color, creant imatges amb textures vibrants inspirades en pintures i
pel·lícules antigues.
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