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FLIC 6 

PROGRAMA PER A 
ESCOLES 
 
Us presentem el programa del Flic festival de literatures i arts infantil i juvenil per a 
escoles. El festival té per objectiu oferir recursos als centres per a promoure la literatura i 
el foment de la lectura tenint en compte el marc curricular. El Flic vol incentivar la cultura 
literària dels nois i noies escolaritzats a partir del gaudi artístic que constitueix un punt de 
partida per dotar d’eines pedagògiques als docents que els permetran continuar aquesta 
tasca a les aules. 
 
Aquest programa ofereix propostes per al Segon Cicle d’Educació Infantil, Primària 
i ESO. El Flic Barcelona es situa al CCCB  
Segon Cicle d’Educació Infantil: Espectacle “Peuitoc” de Roser Ros. 
 

 
 
 
 
 
VENIU A GAUDIR D’UN MATÍ AMB EL FLIC FESTIVAL US HI ESPEREM !!! 
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SEGON CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL 
 
Us convidem a conèixer el programa escolar del Flic Festival de la mà de la 
literatura on podreu assistir amb els vostres infants a l’espectacle 
“Peuitoc” de Roser Ros, al CCCB la seu del Festival . 
 
Aquesta proposta té per objectiu fer arribar al marc escolar espectacles de petit format per 
tal de treballar les primeres literatures pròpies d’aquestes primeres edats, i dotar d’eines 
als docents per treballar la literatura i les arts a l’aula. 
 

 
 
“Peuitoc” és un espectacle de petit format adreçat a les primeres edats on els peus i les 
sabates amb què ens els protegim en són els protagonistes absoluts. Botes, sabatilles, 
avarques, sabates de taló, peücs tot just sortits de la capsa van desfilant davant els ulls 
dels espectadors al ritme i compàs d’una música i cançons creades especialment per a 
l’ocasió. 
 
idea i realització : Roser Ros, narradora, escriptora i pedagoga, Premi Nacional de 
Cultura 2010 
Música: Gerard Valverde, compositor 
Durada: 35 mins 
Producció. Tantàgora 
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S’ofereix als docents interessats una formació sobre l’activitat al mes d’octubre de 2h  de 
durada  i un dossier amb propostes pedagògiques de la visita realitzat per Roser Ros. La 
formació és durà a terme a: ESCOLA Tantàgora, Art i Paraula c. Eugèni d’Ors, 12. Barcelona 
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Preu per nen: 4€ 
Inscripcions obertes a partir del 4 de Juny a: gestio1@tantagora.net 
Per a més informació:  93 213 59 91 – 616 957 41 
Places limitades 
Dies: 
Dimecres 27 i dijous 28 de Gener del 2016 
Lloc: 
CCCB – c/ Montealegre 
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