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Coni La Grotteria i Marina Sáez

A classe sorgeixen conflictes cada dia i tot sovint fem veure 
que no passa res. Callem davant d’una empenta, un insult o una 
humiliació, perquè la por ens paralitza. Però no estem sols!

Amb l’ajuda de la família, els amics i l’escola, podem aprendre 
a reaccionar d’una altra manera i combatre l’assetjament. 

TRENCA EL SILENCI I NO TINGUIS POR.

Bullying forma part de la col·lecció Grans eines per a petits 
guerrers, en la que també trobaràs Pensaments, Relaxacions, 
Habilitats socials i M’estimo.

SOBRE LES AUTORES

CONI LA GROTTERIA és mestra d’Educació Infantil, doctoranda 
en Igualtat i escriptora de contes que promouen una cultura de 
pau des de la primera infantesa. Actualment, és la directora 
pedagògica de l’escola infantil Ituitu de València i ha rebut el 
Global Teacher Prize 2021. El seu projecte educatiu, Escoles de 
Pau, ha estat premiat internacionalment i s’ha implementat en 
centres educatius d’Espanya i Llatinoamèrica.

MARINA SÁEZ va néixer a Barcelona. Cada cap de setmana 
despertava els seus pares amb tota mena de dibuixos. Anys 
després, la cosa continua més o menys igual. Li agrada dibuixar 
bigotis de gat i sortir-se de la línia. I, encara que ho endreci tot per 
colors, sempre li fa molta mandra fer punta als llapis. Actualment 
combina la seva professió d’il·lustradora amb la docència. Ha 
exposat la seva obra a Barcelona, Atenes, Chicago i Berlín.
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