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Zenobita edicions també presenta per 
aquest Sant Jordi un llibre per als més 
petits per conèixer l’alta muntanya tot 
acolorint dibuixos divertits  
 
Es tracta d’un llibre que forma part de la col·lecció “Pintem i 
coneguem...” i que dóna a conèixer, d’una manera entretinguda, 
aspectes importants del nostre medi. 
 
 
 
 
 
 
Pintem i coneguem.. .l’alta 
muntanya 
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Zenobita edicions presenta també per aquest Sant Jordi la novetat Pintem i coneguem... 

l’alta muntanya de Cristina Zafra. Es tracta d’un quadern adreçat a escolars d’educació 

infantil i primària perquè coneguin, a través de dibuixos per acolorir i petites 

explicacions, el territori de l’alta muntanya. 
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En la primera pàgina hi ha una breu explicació per als adults del que és l’alta muntanya, 

on les condicions climàtiques són dures: temperatures fredes, forta pluviositat, molt vent 

i molta diferència tèrmica entre el dia i la nit. La resta del llibre conté il·lustracions per a 

pintar on es mostra el tipus de fauna i de vegetació que hi ha en aquesta zona i com s’ha 

adaptat a les peculiaritats del clima. S’hi poden veure animals com isards, perdius, 

àguiles, marmotes, galls fers, esquirols i gats salvatges; plantes com la grandalla, 

l’àrnica, la corona de rei, i arbres com el pi negre o l’avet. 

 

Aquests dibuixos, que van acompanyats de petites explicacions perquè els alumnes 

també puguin llegir i saber què estan pintant, estan dividits en 8 apartats per tal de 

separar els conceptes. Així, trobem els apartats: “On és la muntanya?”, “Dos 

paisatges diferents”, “Dalt de tot”, “Dins el bosc de l’alta muntanya”, “Les 

clarianes”, “Els prats dalladors”, “Qui es menja a qui?” i “Els estanys de la 

muntanya”. Cada un d’ells també incorpora exercicis senzills com escollir, de tres 

imatges, quin paisatge és el de l’alta muntanya o ajudar un talp a sortir d’un laberint. 

 

L’objectiu del llibre és donar importància al fet d’acolorir una imatge ja traçada, tasca 

molt recomanada per als nens d’aquesta edat ja que exigeix disciplina, minuciositat, 

atenció, autocontrol, etc. i, a més, mentre pinten, aprenen què és el que estan pintant i en 

retenen la imatge i el nom. 

 

Aquest quadern forma part d’un projecte editorial integrat per diferents quaderns de 

pintar que tenen com a objectiu principal donar a conèixer, d’una manera entretinguda, 

aspectes importants del nostre medi. Cada quadern sempre inclou una primera pàgina 

amb una breu informació general sobre el tema i, a continuació, hi ha una informació 

per contextualitzar una imatge que els escolars han de pintar. Concretament Pintem i 

coneguem... l’alta muntanya és el setè títol de la col·lecció. 

 

 

 


