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Zenobita edicions participa en el projecte Sàlix i 
els sentits de Lacenet 
 
L’editorial, per encàrrec de Lacenet, publica un llibre per a nens i nenes 
d’educació infantil on s’expliquen els cinc sentits a través de contes i 
dibuixos. 
 
 
 

Sàlix i els sentits 
 
Autors: 

Roser Rojas i Simats (il·lustracions) 
Joan Ros i Vilaseca (text) 

Pàgines: 40 a tot color 
Format: 21x21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 12€ 
Sortida: 01.04.2011 
 
 
 

 

 

 

 

Zenobita edicions, per encàrrec de l’associació Lacenet, publica el llibre Sàlix i els 

sentits, una història adreçada a nens i nenes d’educació infantil sobre un pallasso 

anomenat Sàlix, que treballa de tot el que pot, i dos germans, el Pol i la Bruna. Amb ells 

menjarem al restaurant, escoltarem els petards de la Festa Major, visitarem l'oculista, 

ens banyarem a la platja i anirem de colònies a una casa plena de bones i males olors, 

tot posant en acció els 5 sentits. 

 
Així, el capítol “Anem al restaurant” tracta el gust; la “Festa Major”, l’oïda;  “Anem 

a l’oculista”, la vista; “La casa de colònies”, l’olfacte, i “Un dia a la platja”, el tacte. 

Aquests cinc primers capítols són una recopilació d’imatges il·lustrades per Roser Rojas 
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i Simats, comentades amb frases amb lletra lligada i lletra de pal, escrites per Joan Ros i 

Vilaseca, que corresponen als contes dels cinc sentits i que es poden llegir complets a 

l’últim capítol del llibre, “Contes dels sentits”. 

 

A més d’un llibre, Sàlix i els sentits és un projecte telemàtic de Lacenet present a les 

escoles des de l'any 2001 i que ha comptat, durant aquests anys, amb la participació 

mitjana d'una trentena d'escoles i uns mil alumnes de 4 i 5 anys per temporada. Es tracta 

d’un projecte que pretén facilitar el treball dels sentits a l’educació infantil per mitjà del 

pallasso Sàlix, que va introduint cada un dels cinc sentits. 

 

El projecte compta amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa i la Fundació 

Althaia i Zenobita edicions hi ha volgut estar present col·laborant amb l’edició del 

llibre. 

 
 
 
 
 

LACENET 

L'Equip Lacenet  (www.lacenet.org) és una associació de professionals de l'ensenyament amb 

seu a Callús (Bages) interessats en el desenvolupament de les tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement. Des de l'any 1995, ofereix projectes telemàtics a escoles i instituts. Està vinculat a 

iEARN (International Education and Resource Network), organisme internacional que aplega 

aquelles institucions que fomenten l'ús de la xarxa com a recurs col·lectiu d'enriquiment de 

coneixements. Lacenet va rebre el Premi Nacional d'Educació l'any 2004. 

 

 

 

L’acte de presentació del llibre tindrà lloc el dimarts dia 5 
d’abril a 2/4 de 7 del vespre a la Sala d’Actes del Casino de 

Manresa (passeig Pere III).


