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Barcelona

2-11
nov

A Peu de Pàgina

06/11/18

A Peu de Pàgina

hora

autor/col·laborador

activitat

descripció activitat

Silvia Cartañá,
Los Cuentos
de Bastian

gimcana de L’Àlbum

Et proposem un recorregut per trobar els tresors il·lustrats més
atractius de la ciutat. Amb un mapa il·lustrat, troba les pistes fins al
tresor. Com pots participar? 1. Inscriu-te amb aquest codi QR. 2.
Rebràs per mail el TRESOR DE L’ÀLBUM, en un mapa digital per
descarregar. 3. Troba i visita els llocs on et donaran les pistes
fins al darrer punt, on rebràs el tresor. 4. Data inscripció: fins el 7 de
novembre.

19h

Eva Sánchez

Trobada amb l’eva sánchez

L’autora de L’espera es va convertir en una sensació a partir de rebre
el premi Edelvives el 2015. Des de llavors ha publicat nombrosos títols.

+12

7/11/18

19h

Pere Ginard / E.
Borrego

Ilustrar y editar en zona de
conflicto

Charla sobre los libros-álbum que presentan temas relacionados
con la guerra y el exilio, a partir de la experiencia en la edición
de El viejo del puente y Mexique.

+7

A Peu de Pàgina

8/11/18

18h

Eva Armisén i Marc
Parrot

Tinc un paper

En una obra de teatre, tots els participants tenen un paper, i si falla
un, falla tot: tots són importants, la directora, el productor, l’autor...
Espectacle musical i il·lustració en directe.

+3

A Peu de Pàgina

9/11/18

18h

Anna Llenas

El Monstre de Colors va a l’escola

Vols acompanyar a l’escola al Monstre més estimat? Doncs som-hi! A
càrrec de l’autora Anna Llenas.

3-6

A Peu de Pàgina

10/11/18

12h

Eduard Altarriba
La ciència al teu abast: aprèn sobre
Sheddad Kaid-Salah Física Quàntica
Ferrón

Un taller amb experiments perquè els petits entenguin què és la
Física Quàntica.

+6

A Peu de Pàgina

NOV

Ana Sender

EXPOSICIÓ d’originals de l’àlbum «Las
hadas de Cottingley»

Exposició d’originals i procès de treball.

Abacus
Urquinaona

07/11/18

17:30h

Estrella Borrego

Un libro nunca es solo un libro

Charla-taller sobre las nuevas formas de lectura, escritura
y creación a partir del libro-álbum.

+18

Abacus Balmes

08/11/18

18h

Elena Odriozola

Encuentro con Elena Odriozola

Encuentro con la autora de En el bosque y Oda a una estrella.

+6

Abracadabra

05/11/18

18h

Imapla

Presentació Quatre contes d’amor

Lectura i xerrada sobre aquesta obra que, amb un llenguatge gràfic
essencial, parla del cicle de les estacions, de l’amor entre un núvol
i un arbre, en l’esperit de la poesia oriental.

+4

Abracadabra

06/11/18

19h

Alex Nogués

UN PÈL A LA SOPA

Com ens enfrontem a un text que no es propi, potser imaginat?
és més, quina diferència hi ha entre escriure i il·lustrar àlbums
de narrativa o de no ficció?

+14

1

edats
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Abracadabra

08/11/18

18h

Daniela Violi

Cuentacuentos Lejos, lejos de casa

Taller de dramatización y lectura sobre las emociones, en el que se
incluye la creación de un lugar imaginario en el que «nada es tan
terrible».

+6

Abracadabra

09/11/18

18h

Anna Castagnoli

Presentación del libro «Prímula Prim»

Presentación de Prímula Prim, un libro de Catalina González Vilar
y Anna Castagnoli

+3

Abracadabra

10/11/18

18h

María Mendoza

La volta al món amb Madlenka

Passejar pel teu barri és com fer una volta pel món. Llegirem
el clàssic de Peter Sís, Madlenka, i millor: passejarem pels voltants
de la llibreria en un taller-joc de descobriments.

6-10

Al·lots

02/11/18

18h

Muriel Villanueva

Taller escriptura àlbum

Taller d’escriptura ràpida sobre la creació de textos per un àlbum

10-12

Al·lots

06/11/18

18h

Irene Savino y Pablo
Larraguibel

Kamishibai,
el pequeño teatro de papel

Sesión de cuentacuentos con Kamishibai, pequeño teatro de papel
inspirado en la tradición japonesa.

0-99

Al·lots

08/11/18

18:30h

Ignasi Blanch
Anna Aparicio

La construcció d’un àlbum a 4 mans.
La relació intergeneracional en la
creació

Lectura del conte. Explicació del procés de creació a 4 mans,
interpretació dels simbolismes que hi ha en el llibre i de com
funciona la pàgina com a espai narratiu.

0-99

Al·lots

09/11/18

19h

Teresa Duran, Paula Tomi Ungerer
Jarrin, Piu Martínez,

Hombre Luna: Taula rodona sobre l’obra de Tomi Ungerer

+18

Al·lots

10/11/18

12h

Gusti

Ilustrar la diversidad

Taller de creatividad basado en el álbum ¡Vivan las uñas de colores!

+3

Biblioteca
Artur
Martorell

06/11/18

18h

Oblit Baseiria,
llibretera de Casa
Anita i especialista
en LIJ

Claude Ponti i Kitty Crowther:
dos autors singulars

Una xerrada sobre dos autors amb personalitat singular i poc
coneguts al nostre país del catàleg de Corimbo per als més petits.

+18

Biblioteca
Bon Pastor

07/11/18

17:30h

Anna Juan
Cantavella

Obre, mira, pensa i... juga!

Cabinet de reflexió filosòfica i tast literari que entra i surt dels
llibres-joc de Wonder Ponder i s’endinsa pels passadissos de la
biblioteca a la recerca d’altres espècimens llibrescs.

+6

Biblioteca
camp de l’arpacaterina albert

09/11/18

10.1513.30h

Roberta Bridda,
Arianne Faber i
Elena Odriozola,

L’art d’il·lustrar

Trobada professional en la qual Roberta Bridda, Arianne Faber
i Elena Odriozola ens parlaran de la seva obra i el procés creatiu.

+14

Biblioteca
Clarà

07/11/18

17.30h

Jana Errando

La vall dels Mumin es converteix
en una selva. Taller i exposició

Contacontes escenificat i taller amb els personatges,
cartolines i colors.

+5
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Biblioteca
Collserola –
Josep Miracle

08/11/18

17:30h

Albert Arrayás

Desxifrant les pistes d’un àlbum
enigma

Lectura de L’enigma de Vilagallina mentre l’il·lustrador dibuixa en
directe, i un joc d’observació perquè els lectors desxifrin les pistes
amagades en l’àlbum.

+5

Biblioteca
El Carmel Juan Marsé

09/11/18

18h

Nono Granero

exposición Dibujar para contarlo

Recorrido desde la idea inicial de la que nace un álbum hasta
convertirse en libro físico a través de la obra de Nono Granero.

+6

Biblioteca
Fort Pienc

08/11/18

17.30h

Mònica Peitx/
Cristina Losantos

Taller sobre la pubertat:
la Mia i el Bru es fan grans

Mentre la il·lustradora fa un dibuix dels personatges principals, la
doctora Peitx anirà introduint qüestions sobre la pubertat als nens
i nens.

8-12

Biblioteca
HortaCan MarineR

05/11/18

17.30h

Gustavo Roldán

Trobada amb gustavo roldán

El prolífic il·lustrador i escriptor argentí arrelat a Barcelona explicarà
el mètode de creació dels seus llibres i les seves il·lustracions.

+8

Biblioteca
Ignasi Iglésias Can Fabra

09/11/18

18h

Gracia Iglesias

Vamos a buscar un cuento

Un huevo de imagodonte, una oveja, un gato o un extraño
visitante… búsqueda del tesoro relacionada con los cuentos.

+3

Biblioteca
joan Miró

07/11/18

18h

Muriel Villanueva
Ferran Orta

Groc i rodó

Què és allò groc i rodó? Quins són els secrets dels nens? Mira al teu
voltant, potser trobes amics amb qui compartir-los... Contacontes
i dibuix en directe.

3-7

Biblioteca
Marta Mata

08/11/18

18h

Gracia Iglesias

Vamos a buscar un cuento

Un huevo de imagodonte, una oveja, un gato o un extraño
visitante… búsqueda del tesoro relacionada con los cuentos.

+3

Biblioteca
Poblenou –
Manuel Arranz

09/11/18

17.30h

Roser Rimbau
Rocío Araya

Un viatge a la carta

Representació del teatre d’ombres que va servir de base per fer
l’àlbum La carta i contacontes amb l’autora.

+5

Biblioteca
Sant Gervasi –
Joan Maragall

2/11/18

17.30h

Carmen Segovia

Adentrarse en el bosque

Exposición de ilustraciones del libro Los bichos bola, sobre dos
hermanos que se adentran en el bosque. Con charla de la ilustradora
en la inauguración.

+6

Biblioteca
Sofia Barat

10/11/18

12h

Bernat Cormand

Un homenatge a la infància

Parlar de la infància: de somnis i d’expectatives d’una època
on tot és possible.

+18

Buc de llibres

06/11/18

19h

Gustavo Roldán
i José Díaz

la fàbrica de contes de l’autoril·lustrador

Xerrada sobre l’àlbum amb l’autor i il·lustrador Gustavo Roldán
(Juan Hormiga, Com reconèixer un monstre, etc.) i l’editor de Thule,
José Díaz.

+18
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Café Tarambana 09/11/18

18h

Alba Marina Rivera

Taller amb l’Alba Marina Rivera

Celebrant el 10è aniversari de El contador de contes (Premi Bologna
Ragazzi del 2009), presentem un taller de il·lustració per a infants a
càrrec de la il·lustradora Alba Marina Rivera.

6-10

Casa Anita

02/11/18

19h

Bernat Cormand

Un homenatge a la infància

Parlar de la infància: de somnis i d’expectatives d’una època on tot
és possible.

+18

Casa Anita

03/11/18

12h

Alejandra Varela

«¡Eres un león!»
posturas de Yoga para niños

Taller dirigido a niños en el que pondremos en práctica posturas
sencillas de yoga; un perro, un gato, una mariposa, ¡un león!... Basado
en el libro ¡Eres un león!

+5

Casa Anita

07/11/18

19h

Eva Sánchez

Trobada amb l’eva sánchez

L’autora de L’espera es va convertir en una sensació a partir de rebre
el premi Edelvives el 2015. Des de llavors ha publicat nombrosos
títols.

+12

Casa Anita

08/11/18

18h

Emilio Urberuaga

encuentro con Emilio Urberuaga

El ilustrador de Gilda, l’ovella gegant y En la caja maravillosa hablará de
su obra y del proceso creativo.

8-9

Casa Anita

09/11/18

19h

Elena Odriozola

Encuentro con Elena Odriozola

Encuentro con la autora de En el bosque y Oda a una estrella.

+18

Casa Anita

10/11/18

12h

Rocio Bonilla

El meu ós gran, el meu ós petit i jo

Taller sobre el procés creatiu de l’album

+3

Casa Anita

2-16
nov

10:3014h
17-20h

Bernat Cormand

exposició Els dies feliços

Exposició d’originals del llibre Els dies feliços, del Bernat Cormand,
elaborats amb unes meravelloses imatges a llapis.

+7

Centre
Penitenciari
de Joves de
Barcelona

09/11/18

10-13h
15-18h

Ignasi Blanch
Jan Barceló

Taller d’il·lustració per a joves

Taller d’il·lustració i de creació de llibres de petit format generats
a partir de materials quotidians.

+18

Documenta

09/11/18

18h

Laura Borràs

El camí de Marwan

A partir de la projecció de les il·lustracions de l’àlbum El camí de
Marwan, omplirem la nostra pròpia maleta de viatge amb les nostres
coses i records convertits en art.

+5

El Gat Pelut

03/11/18

12h

Anabel (Les galetes
de l’Aina)
i Mònica Carulla

Fes galetes dels Mumin

Endinsa’t dins del món dels Mumin, coneix cadascun dels
personatges, decora’ls i, quan tinguis gana, te’ls menges.

+3

El Gat Pelut

10/11/18

12h

Francisco José
Sánchez /
BÀRBARA SANSÓ

Pinta els teu mar imaginat

Taller de pintura basat en el conte Quan va desaparèixer el mar.

+5

4
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El Petit Tresor

08/11/18

18.30h

Germán Machado

Baixa dels núvols!

Presentació del llibre ¡Baja de esa nube! / Baixa dels núvols!
de Germán Machado y Mar Azabal

0-99

El Petit Tresor

10/11/18

12h

Roser Rimbau/Cap
de Pardals

Un viatge a la carta

Representació del teatre d’ombres que va servir de base per fer
l’àlbum La carta i contacontes amb l’autora.

+5

L’Espolsada

17/11/18

11.30h

Alba Marina Rivera

trobada amb la il·lustradora
Alba Marina Rivera

Tobada en el club de lectura “Les puces lectores” amb la il·lustradora
Alba Marina Rivera per conversar sobre l’àlbum En casa de mis
abuelos.

+6

La Inexplicable

09/11/18

18h

Gustavo Roldán

Presentació «Per amagar-se
d’un monstre»

Els monstres de Gustavo Roldán: presentació novetat Per amagar-se
d’un monstre i la reedició del seu clàssic Com reconèixer un monstre.

+5

La Petita

03/11/18

18h

Carlota Miravell

Menja, dibuixa i crea

Cuina amb el llapis, imagina amb el tacte i crea el que voldries
sopar avui.

+4

La Petita

07/11/18

18h

Arianne Faber

un vestido blanco

Lectura del texto de M. J. Ferrada, mientras se proyectan imágenes
sobre el vestido de la ilustradora A. Faber. Después se llenará la
silueta de un vestido de papel con objetos.

+6

La Petita

08/11/18

18h

Xavi Simó/Roger
Simó i Mon Mas

Animació de La iaia embolica la
troca

La Mon Mas fa una divertida animació al volant d’aquest àlbum i els
autors expliquen la seva visió com a creadors.

4-8

La Petita

09/11/18

18h

Pato Mena

Máscaras para dormir a los padres

Taller de creación de máscaras con el autor de La siesta perfecta.

+3

La Petita

10/11/18

18h

Anna Aparicio

Un circo en movimiento

Taller de construcción de un personaje de circo móvil.

+5

La Petite
Librairie

06/11/18

18h

Albert Arrayás

Desxifrant les pistes d’un àlbum
enigma

Lectura de L’enigma de Vilagallina mentre l’il·lustrador dibuixa en
directe, i un joc d’observació perquè els lectors desxifrin les pistes
amagades en l’àlbum.

+5

La Petite
Librairie

07/11/18

18h

Thais Prats i Laura
Martinez

Juga i aprèn com viuen a la Galàxia
Nimu

Crea el teu coet. Fes un viatge a la galàxia Nimu i descobreix molts
secrets dels seus protagonistes.

+6

La Petite
Librairie

10/11/18

12h

Àlex Tovar,
Àfrica Fanlo,
Ricard Vallina

La cançó del bosc

Narració musical acompanyada en directe per les il·lustracions
originals d’aquesta faula sobre arbres, ocells i una tribu d’humans
units per un destí.

+5

Laie

06/11/18

19h

Ignasi Blanch

presentació LLIBRE CD LIV/ON

Una història curiosa o com un il.lustrador de BCN acaba fent un
llibre amb una cantant famosa!

+16

Laie

09/11/18

19.30h

Raquel Díaz

El álbum adulto

Cómo es el acercamiento del género al lector adulto.

+14

5
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Lectors al Tren

07/11/18

18h

Roser Rimbau
Rocío Araya

EXPOSICIÓ L’art d’il·lustrar
amb els altres

Exposició dels originals de Rocío Araya i dels nens de Thille
Boubacar (Senegal) publicats a la La carta, teatre d’ombres amb Cap
de Pardals i contacontes amb l’autora.

+5

Librerío
de la Plata

06/11/18

18h

Arianna Squilloni

El misterio del diente

Xerrada al voltant de la curiositat i les coses inversemblants que
trobes quan investigues matèries completament desconegudes.

+16

Librerío
de la Plata

07/11/18

20.30h

Ramon París

Encuentro con Ramon París

Ramón París charlará sobre álbumes e ilustración a partir de su
propia experiencia como ilustrador de libros para niños.

+18

Librerío
de la Plata

09/11/18

20h

Felipe Munita

Encuentro con Felipe Munita

Poeta, promotor de lectura, docente y profesor universitario.
El autor del poemario Diez pájaros en mi ventana nos hablará sobre
la poesía también para niños.

+18

Librerío
de la Plata

10/11/18

18h

Nono Granero

Taller El viaje del héroe…
o no tan héroe

Los personajes de Nono siempre son viajeros y algo atípicos, aunque
suelen nacer de detalles cotidianos. A partir de ahí jugaremos a
inventar historias propias.

+8

Librerío
de la Plata

10/11/18

12h

Roberta Bridda

Las mil y una formas de la
naturaleza

Taller de creación artística y poesía basado en el libro
Las mil y una formas de la naturaleza.

+6

Llar del Llibre

09/11/18

19h

Alex Nogués
i Luciano Lozano

UN PÈL A LA SOPA

Com ens enfrontem a un text que no es propi, potser imaginat?
és més, quina diferència hi ha entre escriure i il·lustrar àlbums
de narrativa o de no ficció?

+14

Llar del Llibre

10/11/18

18h

Ina Hristova y Alex
Nogués Otero

Taller infantil y presentación
de «FLIS FLAS»

Charla sobre este libro taoísta que celebra el juego y cuenta cómo
un pato, sin querer, aprende a patinar.Y taller de creación
de marionetas móviles de cartulina.

6-10

Llibreria
de la Imatge

nov

Beatriz Martín Vidal EXPOSICIÓ Beatriz Martín Vidal

Exposició d’olis d’originals dels seus llibres: Caperuza, Enigmas
i Querida tía Agatha.

+10

Llibreria Fabre

09/11/18

18h

Carlota Miravell

observa i busca a la ciutat

Descobreix tots els detalls de La Ciutat d’Ingela P. Arrhenius. Aprèn
i observa tot allò que t’envolta: animals, objectes, persones i espais.
Juga amb els elements de la ciutat, del teu poble o del teu barri.

+3

LLIBRERIA
L’Aranya

06/11/18

12h

Àlex Tovar, Àfrica
Fanlo i Ricard
Vallina (violí)

La cançó del bosc

Narració musical acompanyada en directe per les il·lustracions
originals d’aquesta faula sobre arbres, ocells i una tribu d’humans
units per un destí.

+5

LLIBRERIA
L’Aranya

07/11/18

10.30h

Anna Aparicio

Un circ en movimient

Taller de construcció d’un personatge de circ mòbil.

+5

6
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Llibreria
la Central
del Raval

10/11/18

12h

Nono Granero

Taller El viaje del héroe…
o no tan héroe

Los personajes de Nono siempre son viajeros y algo atípicos, aunque
suelen nacer de detalles cotidianos. A partir de ahí jugaremos a
inventar historias propias.

+8

Llibreria
Sendak

03/11/18

18h

Daniela Violi

Samba Panda

Taller de danza para los más pequeños, en el que se combina
movimiento e imaginación.

+4

Llibreria
Sendak

06/11/18

18h

Anna Juan
Cantavella

Obre, mira, pensa i... juga!

Cabinet de reflexió filosòfica i tast literari que entra i surt dels
llibres-joc de Wonder Ponder i s’endinsa pels passadissos de la
llibreria a la recerca d’altres espècimens llibrescs.

+6

Llibreria
Sendak

08/11/18

19h

Estrella Borrego

Los libros silenciosos

Definición y clasificación. Cómo leer un libro sin palabras.
La secuenciación de una historia sin texto. Aprendizaje lector
e integración.

+18

Llibreria
Sendak

10/11/18

18h

Arianne Faber

El viaje y la fábrica de nubes.
Creando mundos sin palabras

Pinta un paisaje con tus huellas dactilares, y luego la autora lo
habitará con personajes de tinta china. Después ponle nubes de
colores a la fábrica con papel de seda.

+4

Llibreria
Synusia

10/11/18

18h

Gustavo Roldán

Presentació «Per amagar-se d’un
monstre»

Els monstres de Gustavo Roldán: presentació novetat Per amagar-se
d’un monstre i la reedició del seu clàssic Com reconèixer un monstre.

6-10

Los Tres
Paraguas

10/11/18

18h

Rosana Faría
i Linsabel

Tarde de cuentos latinoamericanos

Cuentacuentos y taller con Rosana Faría, ilustradora, y Linsabel,
creadora del club de lectores La rana encantada.

0-99

Luz de lula

07/11/18

18h

Carlota Miravell

Fes el teu llibre de la natura

La natura és a tota la sala! Busca, dibuixa, remena, i troba la natura,
tot seguint el planell. Finalment farem un llibret amb tot el que hàgim
vist i après

+6

Luz de lula

08/11/18

18h

Laura Borràs,
Laura Villa,
Anna Smith

El camí de Marwan

Narració musical i projecció de les il·lustracions d’un àlbum que us
traslladarà al desert per travessar-lo a la recerca de la llibertat.

+5

Luz de lula

09/11/18

18h

Anna Aparicio

Un circ en movimient

Taller de construcció d’un personatge de circ mòbil.

+5

Museu
del disseny

06/11/18

17.30h

Carlota Miravell

Animalfabet

Taller d’origami: Les lletres del abecedari es poden convertir
en animals. (Cal confirmar asistència.)

+5

Museu
del disseny

08/11/18

17.30h

Carlota Miravell

Disseny: manual de mobles domèstics
i objectes insòlits.

Tot el que ens envolta ha estat dissenyat. Taller per entendre
el disseny i construir un objecte inspirat amb Inga Sempé. (Cal
confirmar assistència.)

+5
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Museu del
monestir

06/11/18

17h

Pere Ginard

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ I COLLAGE
FOTOGRÀFIC: EL VELL AL PONT

Il·lustració d’un breu text vinculat a la Guerra Civil espanyola amb
collage fotogràfic.

+12

pati llimona

5-8
NOV

dll a dj:
10-14h

Arianne Faber,
Albert Asensio,
Rocio Bonilla,
Emilio Urberruaga,
Noemí Villamuza i
Salvador Macip

tallers infantils i trobades amb
il·lustradors

Activitats per a escoles · Inscripcions: info@webdelalbum.org.
4€ per alumne. Alumnes i els il·lustradors més coneguts es troben
als matins del Pati Llimona.

+6

pati llimona

2-11
NOV

dll a dv
9-21:30h
ds
10-14h
/16h-20h

¡Àlbum!

EXPOSICIÓ ORIGINALS D’ÀLBUM

Activitats per a escoles · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 4€ per alumne. Exposició d’originals d’Anna Aparicio, Albert
Arrayás, Albert Asensio, Stefano Di Cristofaro, Beatriz Martin Vidal,
Emilio Urberuaga, Ana Palmero Cáceres i Ramón París.

+6

pati llimona

5/11/18

19-20h

Elodie Bourgeois,
Patricia Martín i
Mar González

La porta d’entrada a una editorial

Activitat gratuïta. La visió d’una editorial gran, mitjana i petita
sobre el procés de selecció d’un il·lustrador per a un projecte, sobre
comaconseguir major visibilitat i creuar la porta d’entrada.

+16

pati llimona

6/11/18

18:3019:30h

Anna Castagnoli

Los secretos para publicar
un libro ilustrado

Tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a Amics
de l’Àlbum). Cómo convertirse en ilustrador profesional: portafolio,
concursos, ferias... Los secretos para publicar un libro ilustrado.

+16

pati llimona

6/11/18

19:3020:30h

PANORAMA DE LA IL·LUSTRACIÓ A ITÀLIA

Tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a Amics
de l’Àlbum). Il·lustradors del país transalpí donaran la seva visió
de la il·lustració d’àlbum mitjançant la seva obra.

+16

pati llimona

7/11/18

1920:30h

Núria Parera

PLOUEN IDEES I EN FEM UN CONTE!

Tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a Amics
de l’Àlbum). Taller exprés d’escriptura i il·lustració. Us presentem
un taller-tastet d’una sola sessió per a totes aquelles persones que
tenen el cuquet d’escriure i il·lustrar el seu propi conte, però no
s’atreveixen a fer-ho soles o bé no tenen mai temps per dedicar-s’hi.

+16

pati llimona

8/11/18

1920:30h

Enric Jardí

Com dissenyar un projecte editorial

Tallers per a professionals · Inscripcions: info@webdelalbum.
+16
org. 15€ per activitat (10€ a partir de 2 tallers i per a Amics de
l’Àlbum). Explicació dels principis, consells i eines de disseny gràfic
per fer atractiu un projecte editorial, d’autoedició o per a editorials.
Planificarem la publicació des de l’inici (formats, tipus d’edició, llançat,
etc.) i revisarem els elements clau de la maquetació (distribució
de la pàgina, maquetació, tria de tipografies, etc).
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Pebre negre

07/11/18

18h

Mònica Peitx/
Cristina Losantos

Taller sobre la pubertat: la Mia i el
Bru es fan grans

Mentre la il·lustradora fa un dibuix dels personatges principals, la
doctora Peitx anirà introduint qüestions sobre la pubertat als nens
i nens.

8-12

Pebre negre

09/11/18

17.30h

Raquel Díaz

El álbum de género

Charla con la exitosa autora e ilustradora de una cincuentena de
libros alrededor del papel del género en el álbum infantil.

+14

plaça reial

11/11/18

12h

il·lustradors
Àlbum

l’art trencaclosques

Muntatge d’un trencaclosques gegant amb una vintena dels millors
il·lustradors.

4-99
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