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Descobreix i explora el món amb El meu primer llibre de tot. Del 
sistema solar a la criatura més minúscula, el nostre univers és 
sorprenent!

Aquest llibre està ple d’idees i paraules noves, interessants i
apassionants sobre multitud de temes diferents, i està dirigit
a nens curiosos en edat preescolar.

Aprendre paraules ajuda a desenvolupar el llenguatge i el 
vocabulari, i fomenta la curiositat pel món que ens envolta. 
Mostra més de 100 paraules i idees sobre el món (i l’univers), i 
cada paraula o frase té una breu explicació per ajudar a iniciar 
un diàleg.

A cada pàgina temàtica (l’Univers, la Terra, fauna salvatge, flora, 
l’oceà, el cell, el cos humà, història, vehicles...) hi ha solapes on 
trobareu curiositats per poder imaginar i crear.
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Ben Newman

És un il·lustrador i creador de còmics que viu i treballa a Londres 
(Regne Unit). Al llarg dels anys ha desenvolupat una estètica 
diferent, una fusió contemporània de formes atrevides, colors vius 
i personatges alegres; un estil que atrapa tant als infants com als 
adults, amb una aparença retro, formes geomètriques i colors 
cridaners que s'ha descrit com a "borrós toc Bauhaus”. 
 
Ha treballat per a una gran varietat de clients, com la Tate 
Modern, el New York Times, la BBC Radio 4, Apple, Google i The 
New Yorker. La seva obra s'estén més enllà del treball comercial, 
amb exposicions a tot el món, pintures i col·laboracions tridimen-
sionals. A més, Ben Newman també imparteix conferències sobre 
il·lustració en diverses universitats europees i del Regne Unit.


