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EXPOSICIÓ DIDÀCTICA SOBRE «COM ES FA UN LLIBRE» 

 

Hi ha qui, fent broma, ha qualificat el llibre d’objecte extraterrestre perquè, lluny de la 

complexitat d’altres creacions de la ment humana, és un conjunt senzill de fulls cosits. 

Aleshores, com és possible que tinga eixa extraordinària capacitat d’emocionar a qui el 

llig? 

Us heu preguntat mai qui fa possible aquest objecte «marcià»? 

L’exposició que us presentem tracta d’explicar com es fa un llibre des de l’original fins 

al llibre com a objecte i us ensenyem la gent que participa en el procés.  

La mostra està integrada per 16 panells enrotllables (100 × 200) amb il·lustracions 

d’Enric Solbes. Es tracta d’un material fàcil de muntar i de transportar, que necessita 

un espai mínim d’una sala de 50 metres quadrats o d’uns 20 metres de perímetre. 
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Juntament amb la mostra, la Fundació 

Bromera també ha editat un quadern de 16 pàgines que mostra d’una manera amena 

i senzilla aquest recorregut pel procés de creació d’un llibre. Un quadern destinat als 

xiquets, però també als adults, que pretén fomentar l’hàbit de llegir entre l’alumnat dels 

centres educatius.  

 

CONDICIONS 

  

El transport, tant d’anada com de tornada, serà a càrrec de l’entitat sol·licitant. 

Els materials, els haurà d’arreplegar i tornar l’entitat sol·licitant.  

L’entitat sol·licitant s’ha de comprometre a lliurar una còpia del material de promoció 

de l’activitat. En aquest material (cartells, programes, etc.) ha d’aparéixer el logotip de 

la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. 

Cal tenir en compte que aquest treball no té una finalitat lucrativa. Tot el que 

aconseguim econòmicament reverteix directament en altres activitats de foment lector 

que fem des de la Fundació. 

Si voleu disposar d’aquesta exposició al vostre centre escolar o cultural, 

informar-vos-en telefonant al 962 459 704. 

El cost de la cessió de l’exposició durant 

15 dies és de 300 euros. L’entitat sol·licitant 

s’ha de comprometre a tornar el material cedit 

en perfectes condicions. Si no és així haurà de 

refer el material fet malbé o deteriorat.  

La Fundació Bromera facilitarà a l’entitat 

sol·licitant 50 quaderns didàctics de «Com es 

fa un llibre» gratuïtament. Si l’entitat 

organitzadora en volguera més, de quaderns, 

s’estableix un preu de 40 cèntims per cada 

quadern de més que es demane.  
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PER A SABER MÉS 

L’exposició «Com es fa un llibre» es pot completar amb una conferència-col·loqui 

impartida per un professional relacionat amb el món del llibre i amb la projecció 

d’un DVD sobre la història de l’edició i el procés comprés entre la creació de l’obra per 

part de l’escriptor i la comercialització d’aquesta. L’audiovisual té una durada 

aproximada de 30 minuts i disposem d’ordinador i canó projector si l’entitat 

organitzadora no en té. 

D’altra banda, els docents poden baixar gratuïtament del web de la Fundació Bromera 

les propostes didàctiques que acompanyen l’exposició i el quadern.  

La sessió amb la projecció de l’audiovisual i la participació d’un dels professionals que 

intervenen en la confecció d’un llibre té un cost de 200 euros. 
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FULL DE SOL·LICITUD DE «COM ES FA UN LLIBRE» 

DATA  

ENTITAT SOL·LICITANT  

ADREÇA  

POBLACIÓ  

CP 

TELÈFON 

FAX  

CORREU-E  

RESPONSABLE  

DATES DE L’EXPOSICIÓ  

DATA RECOLLIDA 

DATA DE DEVOLUCIÓ 

 

DATES CONFERÈNCIA ( s’establirà de comú acord amb la fundació, cal especificar almenys tres dies possibles): 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

    

( MARCAR AMB UNA X EL QUE ES DEMANA) 

 

 

 

 

SIGNATURA RESPONSABLE ENTITAT:    SEGELL DE L’ENTITAT 

CÀRREC: 

 
L’entitat abonarà la quantitat establerta prèvia la presentació d’una factura emesa per la Fundació 
Bromera i lliurada en tancar-se l’exposició. En un termini d’una setmana a partir de la recepció del 
material, la Fundació comprovarà l’estat dels panells i procedirà a comunicar i facturar qualsevol 
desperfecte ocasionat.  

 

EXPOSICIÓ  300 € 

CONFERÈNCIA AUDIOVISUAL 200 € 

QUADERNS (………) 
 TOTAL 
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