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RESUMO DO CONTO

Lemos +6 é unha colección creada para fomentar e gozar da lectura por pracer, a través de
historias frescas que teñen un transfondo cheo de valores: solidariedade, amizade,
honestidade, perseveranza… Valores, que aparecerán de maneira transversal e normalizadora
nuns libros que presentan todas as características de accesibilidade á lectura no que
respecta ao formato, a tipografía, disposición do texto, contraste de cor e ilustracións.
Características pensadas e deseñadas desde a súa orixe para facilitar o acceso á lectura a
todos os nenos e nenas.
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RECOMENDADO PARA:
Favorecer e estimular a aprendizaxe lectora nas etapas iniciais de descodificación do código lector.
As características destes libros facilitan a lectura e fana máis accesible a todos os nenos e nenas, a
través de historias divertidas e frescas creadas para fomentar e gozar da lectura por pracer.

SUSANA PEIX

MERCÈ CANALS

Escritora camuflada de bibliotecaria. Naceu en
Barcelona e agora vive nun pequeno pobo da
Costa Dourada. Desde que descubriu a chave que
abre o mundo da imaxinación pásase o día
entrando e saíndo, así que é difícil saber se está
ou non nas minchas… encántalle contar contos e
móvese como peixe na auga na súa canle de
Instagram @memodepeix

Nada fronte ao mar en Badalona, encántalle saír a
pasear moi cedo pola praia co seu can Sura para
ver como sae o sol mentres nota a auga fría nos
pés. Logo almorza, e con Sura xogando ben
cerquita dos seus pés, empeza os primeiros
bosquexos do día entre ladridos e programas de
historia que escoita en liña.

É especialista en literatura infantil e unha gran
defensora do dereito de acceso á lectura dos
nenos e nenas con discapacidade ou con
dificultades lectoras.

Sempre ten proxectos cos que soñar cando salta
á cama, e entusiásmanlle as propostas valentes
aínda que lle fagan suar tinta, para acabar
vestíndoas coas cores, paisaxes e sons que saen
dos seus lapis e pinceis.

NESTE LIBRO ATOPARÁS
#AMIZADE #SOLIDARIDADE #HONESTIDADE #PERSEVERANCIA

