INVENTARI IL·LUSTRAT
DELS OCELLS
Text de VIRGINIE

ALADJIDI

Il·lustracions d’ EMMANUELLE
Traducció de MARIAM

TCHOUKRIEL

CHAÏB

Enquadernat en cartoné. 21,5 x 30 cm. 80 pàg. 17 €.
Inventari il·lustrat dels ocells (català)
ISBN 978-84-16721-05-4. Faktoria K de Llibres. Ciéncies.
Inventario ilustrado de aves (castellà)
ISBN 978-84-16721-01-6. Faktoría K de Libros. Ciencias.
Inventario ilustrado das aves (gallec)
ISBN 978-84-16721-02-3. Faktoría K de Libros. Ciencias.
Inventário ilustrado das aves (portuguès)
ISBN 978-989-99583-3-3. Faktoria K de Livros. Ciência.
■ Temàtica: catàleg d’ocells que inclou 80

espècies de tot el món.

Volar, pondre ous, tenir bec... no són pas privilegis dels ocells:

■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.

el ratpenat, que és un mamífer, també vola; el cargol (gasteròpode)

■ Aspectes destacables: il·lustracions naturalistes

i els peixos també ponen ous; la tortuga (rèptil) o el pop
també tenen un bec... La particularitat absoluta dels ocells són...
els milers de plomes que els recobreixen el cos i les ales.

De les més de 10.000 espècies d’ocells o aus que hi ha al món,
aquest llibre en recull unes vuitanta: des del pingüí fins al colibrí,
de l’oreneta fins a la merla, de l’òliba fins al pelicà…
A part d’incloure un petit vocabulari il·lustrat sobre la seva
morfologia, hi ha una descripció del plomatge de cada espècie,
peculiaritats de la seva alimentació o curiositats sobre els hàbits
d’aparellament, entre altres detalls sorprenents, com ara,
els sons que fan en cantar. També aporten dades de la mida

fetes amb aquarel·la; conté un vocabulari
il·lustrat; cada làmina presenta il·lustracions,
nom comú, nom científic i descripció;
classificació per l’ordre dels ocells; altres títols
de la col·lecció: “Inventari il·lustrat d’animals”,
“Inventari il·lustrat dels animals amb cua”,
“Inventari il·lustrat dels mars”, “Inventari
il·lustrat dels insectes”, “Inventario ilustrado
de los árboles”.

Virginie Aladjidi
Durant molts anys ha treballat a revistes juvenils i
editorials. Actualment es dedica a crear col·leccions
de llibres i textos en col·laboració amb Caroline
Pellissier.
http://virginiealadjidi.blogspot.com

i envergadura mitjana de cada ocell, per poder fer comparacions.

Emmanuelle Tchoukriel
Com a la resta de volums d’aquesta col·lecció, les il·lustracions són
d’estil científic, representades amb la precisió dels naturalistes
en els antics quaderns de camp: perfils fets amb retolador
i tinta xinesa, i aquarel·les acolorides que ofereixen una imatge
subtil i poètica d’aquestes evocadores criatures.
Un llibre atractiu no només per la seva representació gràfica
dels ocells, també pels continguts tècnics -assequibles
i informatius- sobre animals que nidifiquen, volen i piulen
per aquestes pàgines emplomallades.

www.
comunicacion@faktoriakdelibros.com

.com

Ha estudiat Arts Aplicades i ha ampliat la seva
formació dins l’àmbit de la comunicació visual abans
d’ingressar a l’Escola Estienne de París i especialitzarse en il·lustració mèdica i científica.
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