La paraula màgica

Infantil

La paraula màgica
Un àlbum per fer amb la mama i conèixer-la millor

Sinopsi
Segur que la mama i tu parleu molt. Segur que t'explica moltes
coses, però tot i així és possible que tinguis un munt de
preguntes per a ella, oi? Amb aquest llibre, descobriràs si la
mama era roquera, si avorria les verdures, a què jugava al pati
de l'escola, si alguna vegada va viatjar sense saber on...
Aquest àlbum és un punt de trobada entre mares, fills i filles, un
espai de joc, d'acostament i de coneixement. Un llibre per
compartir i conèixer una mica millor la vostra família. Una
oportunitat per escriure el vostre propi llibre!
Aquest llibre ofereix al nen un espai de joc, però sobretot,
l'ajudarà a descobrir i reflexionar sobre la seva experiència vital
i a elaborar pensaments creatius. El nen es transformarà no
només en un lector sinó també en l'autor d'aquest àlbum.
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Nascuda a Tortosa i llicenciada en Ciències Polítiques i de
l'Administració, escriu des que tenia 11 anys i mai ha deixat de
fer-ho. ‘La paraula màgica’ és el seu setzè llibre infantil publicat
i l'any 2013 va rebre el Premi Enric Valor de narrativa juvenil.
També és autora d'una novel·la per a adults i ha participat en
antologies de narrativa i poesia. Ha col·laborat amb diferents
mitjans catalans escrivint articles sobre literatura, política i
història.

La il·lustradora
Va néixer a Barcelona i sempre hi ha viscut. De totes les seves
passions -saltar, ballar, fer titelles, pujar als arbres o anar en
bicicleta-, va escollir estudiar pintura i gravat a Belles Arts.
Després, va començar a treballar com a il·lustradora i des de
llavors no ha parat d'inventar mons i publicar un munt de llibres.
A més, li fascina donar vida als seus personatges a través de
l'animació i, per això, ara combina la il·lustració amb la imatge
en moviment a la productora thetreeonthesea.
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