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Creativitat
Activitats
Dibuixar, pintar
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Amb idees creatives i estimulants, aquest llibre d'activitats farà 
que els joves artistes omplin les seves pàgines amb tota mena 
de dades meravelloses sobre ells mateixos.

La divertides activitats són perfectes perquè els nens s'expressin 
i adquireixin confiança en ells mateixos a través de la creativi-
tat, i sentiran que són el centre de la història, mentre comple-
ten el seu propi llibre on ells són el personatge principal. Les 
idees són brillants i estimulen tant les habilitats artístiques com el 
pensament analític del nen.

Un espai que abasta des de mostrar les seves aficions, indicar 
la data del seu aniversari, on viu i com és, el color dels seus ulls, 
retrats de la seva família i amics o informació sobre la seva 
roba o menjar preferit, fins a curiositats com les seves olors 
favorites, els seus somnis més bojos, quantes estrelles pot saltar 
en un minut o de quin sabor seria si fos un gelat.

Un llibre intel·ligent que, a més de fomentar la creativitat en els 
nens, els fa pensar en ells mateixos, els ajuda a expressar-se i es 
convertirà en un record preciós per conservar.

Marion Deuchars

Es va graduar al Royal College of Art l’any 1989.  És membre 
de l’associació AGI (Alliance Graphique Internationale), enti-
tat que agrupa els dissenyadors gràfics més reconeguts a tot el 
món. El seu estil personal, despreocupat i amb una gran càrre-
ga expressiva, es reconeix a l’instant. Ha dissenyat la imatge 
corporativa per a les botigues Cass Art de Pentagram a Lon-
dres, així com portades per a Penguin Books. Ha realitzat 
projectes per a The Guardian, New York Magazine i per al xef 
Jamie Oliver.

És l’autora de llibres d’activitats, com el best seller Art, crea el 
teu llibre, de la col·lecció editada per Coco Books. També ha 
dissenyat campanyes publicitàries per a importants marques. 


