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I si us diguéssim que al regne dels animals s’hi poden trobar mestres 
de l’arquitectura, projectistes, enginyers de primer nivell i hàbils 
constructors? Potser no n’hi hauria prou d’afirmar-ho, i necessitaríeu 
proves que ho demostressin. Com ara aquest fantàstic llibre sobre les 
construccions increïbles que fan els animals, i sobre els materials, les 
tècniques i els recursos que els han permès adaptar-se al medi.

Nius oberts, tancats, de gran format, amagats, de saliva i de paper. Cases 
que semblen escultures i cases incorporades. Coneixerem increïbles 
metròpolis subterrànies, construccions sobre la terra, tant nius modestos 
per a una sola família com grans construccions de tot un barri, i fins i 
tot cases damunt de l’aigua. Els animals són uns constructors molt 
espavilats i intel·ligents. Construccions animals és un excel·lent llibre 
informatiu dirigit a infants a partir de 8 anys. Ideal per a ments inquietes 
que vulguin descobrir una dimensió dels animals que sol passar més 
desapercebuda. 
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RECOMANAT PER A: Descobrir les 
construccions animals (nius, caus, etc.). 
Aprendre curiositats sobre els animals. 
Entendre la importància de la biodiversitat 
i preservar les espècies salvatges. Ecologia i 
Ciències Naturals. Àlbums de coneixement de 
qualitat. Regal de Nadal.
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ELS VERITABLES MESTRES DE 
L'ARQUITECTURA NO SÓN 

ELS HUMANS


