GALÀXIA NIMU
Descobrint nous mons

Si sents que de vegades el teu PETIT MÓN es
capgira i funciona a l’inrevés, viatjant amb la colla
Nimu descobriràs que ets:
FORT com un meteorit
BRILLANT com una estrella
PODERÓS com la lluna plena i
GEGANT com l’Univers.
La resiliència és la capacitat que tots tenim per
adaptar-nos positivament davant les situacions
adverses
Un llibre per conèixer el món d’en Nimu, de la Kata,
d’en Coco i d’en Olaf. Descubreix com el teu univers
també te alguna cosa a veure amb ells. Juga amb
les activitats de cada personatge, fes el teu propi
coet i puja’ls tots per viatjar on tu vulguis.
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GALÀXIA NIMU
Descobrint nous mons

THAÍS PRAT SIERRA (Barcelona, 1977)
Professora d’educació especial amb estudis de Psicopedagogia,
Infermeria y un màster de Nutrició y Salut. En el seu dia a dia a
l’escola gaudeix transmetent la seva passió per aprendre.

OL AF

La inquietud per compartir aprenentatges de vida aplicables més
enllà de les aules és el motiu que l’ha impulsat a buscar estratègies
per fomentar la autonomia y la resiliència. D’aquí sorgeix aquest
àlbum, un recurs per incentivar aquestes aptituds introduint el ritme
de la poesia que, com el de la música, sempre faciliten el camí.
Té tres fills i viu a Barcelona.
LAURA MARTÍNEZ (Barcelona, 1977)
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Artista multidisciplinària de Belles Arts i de Disseny de Moda. Al seu
estudi i taller gràfico-tèxtil DLÄB experimenta els processos d’impressió, estampació, il·lustració i serigrafia. Actualment, entre altres
projectes, treballa en una col·lecció de coixins amb els personatges de La Colla NIMU.
Viu a Barcelona i li agrada el mar, els contes i les llegendes, les
cultures exòtiques, la natura, el silenci i la música que produeixen
alguns estampats. S’autodefineix com una dona de contrastos.
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La Thaís i la Laura, amigues inseparables, van endegar aquest
projecte a partir dels personatges i ninots creats per la Laura.
Braç a braç, amb ganes, constància i moltes rialles, van recórrer el
trajecte creatiu de l’àlbum i de la vida.
http://dlabbcn.com
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