
FLIC 6 
PROGRAMA PER A IES 
 

Us presentem el programa per a escoles del Flic festival de literatures i arts infantil i 
juvenil, que té per objectiu oferir recursos als centres escolars 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 constitueixen un punt 
de partida per dotar d’eines pedagògiques als docents que els permetran continuar 
aquesta tasca a les aules. 

 

 

 

VENIU A GAUDIR D’UN MATÍ AMB EL FLIC FESTIVAL. US HI ESPEREM !!! 



 

flic@tantagora.net l 628 794 763 

 

CICLE DE SECUNDÀRIA 
 

Us convidem a conèixer el programa per a IES del Flic on podreu assistir  a 
una altra manera de veure i viure el cinema d’aventura a través de l’oralitat i  
de la mà de Roger de Gràcia. 

“El seu únic talent consistia a explicar històries, un talent de fet agradable, però marginal, 
malauradament, i sense gaire futur. Ja no érem a l´època de les Mil i Una Nits. En les 
nostres societats contemporànies, ja siguin socialistes o capitalistes, ser narrador ja no és 
una professió. 

L’únic home del món que va apreciar el seu talent de narrador, fins al punt d’arribar-lo a 
remunerar generosament, va ser el comandant del nostre poble, el darrer amant de la 
bellesa de les històries orals”. 

Dai Sijie    

Balzac i la petita modista xinesa  

 

 

 «Explica’m una peli» és un nou format del Flic Festival dirigit als 

alumnes de 1er i 2on d’ESO on convidem a Roger de Gràcia a explicar pel·lícules 

d’aventures que surten de llibres. A la sala de cinema del CCCB no passarem 

pel·lícules sinó que les explicarem!  

Una sessió de 45 minuts on posarem de relleu la relació entre la literatura oral, 

l’escrita i el cinema. En Roger proposa un recorregut d’aventura on la veu, el cos, 

el moviment, el llenguatge verbal i no verbal en seran els protagonistes. 

Durada: 45 minuts 
Producció: Flic festival 
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flic@tantagora.net l 628 794 763 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ofereix als docents interessats una formació de 2h de durada sobre l’activitat al mes 

d’octubre. Els centres que vingueu rebreu un dossier pedagògic de la visita realitzat per 

Roser Ros. 

La formació es farà a:  ESCOLA Tantàgora, Art & Paraula 

Eugèni d’Ors,12  l  Barcelona 

 

Preu per nen: 4€ 

On: CCCB (Montalegre, 5. Barcelona) 

Dies: 27 i 28 de gener 

Inscripcions obertes a partir del 9 de Juny a gestio1@tantagora.com 

Per més informació:  93 213 59 91 – 616 957 41 
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