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Na granxa formouse un 
gran balbordo pola 

aparición dun misterioso 
ovo no medio do curral.

Deseño
provisional



Todo ocorreu unha mañá
de primavera.

Na granxa formouse un gran balbordo pola aparición 
dun misterioso ovo no medio do curral.
As aves estaban todas moi nerviosas, sobre todo as 
mamás que, con tanto mimo, chocaban os seus ovos.

“A curiosidade é un comportamento natural 
que estimula a aprendizaxe. Permítenos 
avanzar e facer cousas novas, aínda que ás 
veces necesitemos paciencia para conseguir 
a calma e a tranquilidade que cómpre para 

agardar que algo suceda.”

Susana Peix

BibliBibliotecaria especializada en literatura infantil, 
escritora e especialista en accesibilidade. Diplo-
mada en Biblioteconomía e Documentación pola 
UB, Posgrao en Accesibilidade e Deseño para 
todas as persoas pola UIC e Máster de Accesibi-
lidade para Smart City pola UJA e a ONCE. 
Conta co título Fondos bibliográficos inclusivos 
pola UEMC, Accesibilidade en materiais dixitais 
pola UNED/UNED e a ONCE, Accesibilidade 
en atención a clientes pola UNED/UNED e ten 
formación en Lingua de Signos catalá e españo-
la, en Lectura Fácil e en Saúde mental. 

Anna Mongay

Naceu en Barcelona, pero a familia axiña se instala en Vilafranca del 
Penedès, onde medra, le e debuxa sen parar. Mamá é mestra de 
ciencias e repítelle os nomes das plantas. O pai é fisioterapeuta e en-
sínalles aos tres irmáns a xogar e a correr pola montaña.
Aprender a ser libre e salvaxe durante os longos veráns no Pallars.
De maior, estuda na Facultade de Belas Artes e escenografía no Insti-
tut del teatre.
Traballa durante uns anos en diferentes escolas e institutos ata que no 
ano 1999 nace un neno precioso chamado Roc e, ao ano seguinte, 
unha nena riseira chamada Berta. A vida dá un xiro de 360º e 
daquela decide profesionalizarse como ilustradora.


