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Enfilant el caminet
porten un bol cadascuna
l'elefanta somrient
i l'elefanteta: UNA…

■ Temàtica: poema infantil.
■ Edat recomanada: prelectors i primers lectors.
■ Aspectes destacables: llibre de cartró; família,

fauna, naturalesa; números, colors, aliments;
poesia, musicalitat; alegria col·lectiva,
celebració festiva, amistat; de l’autora de
“Mare” (VI Premi Compostela) i “La mare
se’n va de viatge” (KALANDRAKA).
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/enfil
ant-el-caminet-cat

“Enfilant el caminet” és un poema-cançó infantil que desprèn
alegria, ritme i musicalitat. Està protagonitzat per diferents
animals -des d’elefants, ratolins, cuques o óssos- que marxen
a ritme dels versos octosíl·labs, tot marcant una progressió
numèrica. Així, de l’1 al 10 es van enumerant personatges,
fins arribar a un destí sorprenent i festiu.
Després de “Mare”, l’obra amb la qual Mariana Ruiz Johnson
va guanyar el VI Premi Internacional Compostela per a àlbum
il·lustrat, i “La mare se’n va de viatge”, aquest llibre de cartró
per a prelectors i primers lectors, torna a fixar-se en la família.
Juntament amb l’aprenentatge dels primers números,

Mariana Ruiz Johnson
(Buenos Aires, 1984)
Ha estudiat Arts Visuals a l'Instituto Universitario
Nacional de Arte, de Buenos Aires. Es va formar a
l'escola Sótano Blanco amb l'il·lustrador colombià José
Sanabria i ha assistit a workshops d'il·lustració per
Europa. A banda del VI Premi Internacional
Compostela per a àlbum il·lustrat 2013 per "Mare"
(KALANDRAKA), el 2009 va ser finalista del Premi A la
Orilla del Viento de Fondo de Cultura Económica i el
2015 va guanyar el Silent Book Contest. Ha publicat
diversos llibres amb editorials llatinoamericanes,
europees i asiàtiques.
https://marianaruizjohnson.wordpress.com

“Enfilant el caminet” també contribueix al coneixement
de diferents aliments i de les qualitats que caracteritzen
a qui els porten. Els colors de les il·lustracions són
un altre al·licient per aquesta divertida proposta de lectura,
amb figures dinàmiques i fàcils de reconèixer.
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