Un passeig pel bosc
Mariona Tolosa Sisteré

Segueix el rastre d’un animal, observa la vida que hi ha sota una pedra,
escolta la remor de l’aigua, nota el sol a la cara. Acompanya’ns en aquest
passeig i gaudeix de la natura en família.

Estàs preparat per a endinsar-te en un viatge memorable?
En aquest preciós i acolorit àlbum il·lustrat per Mariona Tolosa Sisteré,
els nens aprendran a planificar una excursió al bosc i descobriran les
meravelles de la natura que hi podem trobar.
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Què podem aprendre al bosc? Un viatge curt però atractiu que apel·la
als cinc sentits, perquè tant nens com adults s’acostin a l’entorn natural
amb una mirada renovada.
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El bosc és un espai meravellós.
I si aprenem junts a explorar-lo?
SOBRE LA I·LLUSTRADORA
Mariona Tolosa Sisteré va estudiar il·lustració a Barcelona, on va
aprendre a crear mons a través de tècniques com l’acrílic, el collage, el
llapis i les tècniques digitals. El dibuix es va convertir en la seva passió i
des de llavors ha col·laborat amb institucions públiques i empreses, ha
il·lustrat àlbums, llibres, articles i cartells, i ha treballat dibuixant retrats
i animacions, dissenyant lettering i creant imatges gràfiques i estampats
tèxtils.

Amb la col·laboració del
Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Bailén, 180 Planta Baixa, Local 2 – 08037 Barcelona | B65072910 – Tel. 93 001 56 01
flamboyant@editorialflamboyant.com - editorialflamboyant.com

Llibres lliures d’emissions de CO2
Més a editorialflamboyant.com/ca/sostenibilitat

