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PROGRAMA FLIC ESCOLA

La novena edició del FLIC Festival us convida a conviure i explorar els PAISATGES LITERARIS, reals, inexistents o simbòlics, que
es poden localitzar en els diferents gèneres literaris (narrativa,
llibre àlbum, còmic, poesia, teatre).
El programa del FLIC per al cicle de primària té l’objectiu de
fomentar l’interès dels nens i nenes cap a les arts literàries,
posant en valor la paraula dita, escrita o feta imatge. Després
de tot, el que se li demana a l’art literària és que sigui capaç de
generar ganes de llegir, d’interpretar, de gaudir i, mentrestant,
ens faci créixer, pensar, reflexionar i ampliar horitzons amb els
objectius següents:
• Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en
un lector i, si es dóna el cas, en un nou creador.
• Incentivar la cultura literària dels nois i noies a partir del
gaudi artístic.
• Mostrar eines metodològiques al professorat per continuar
aplicant aquestes propostes a l’aula.
• Fomentar el gust lector a partir del crossing art literari.

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
Enguany, el programa FLICESCOLA proposa als alumnes de
cicle mitjà i superior de primària un circuit d’experiències
literàries. Les experiències literàries són instal·lacions que
ofereixen un espai de relació amb la literatura i els llibres.
Quatre propostes on els nois i noies miraran, explicaran,
crearan i il·lustraran literatura.
Aquest circuit consta de quatre accions de 30 minuts de
durada cada una. Les experiències literàries tenen l’objectiu
de fomentar el gust per la literatura i la lectura a través de
moments de joc i creació (Veure vídeo). A continuació us
presentem les quatre propostes que composen el circuit.

HISTÒRIES EN MOVIMENT

RELATS CREUATS

Instal·lació d’àlbum il·lustrat i joc que proposa construir històries
a partir de la pàgina d’un àlbum il·lustrat.

Són moltes les maneres d’explicar-nos històries. En aquesta
instal·lació podreu provar-ho amb Kamishibais japonesos i teatres d’ombres.

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

JOCS D’AUTOR

IMPRESSORES HUMANES

Vine a descobrir quins jocs literaris han preparat aquests quatre
grans autors de la Literatura infantil i juvenil! Ricardo Alcántara,
Care Santos, Maria Carme Roca i Roser Ros.

Heu vist alguna vegada una impressora capaç d’il·lustrar tot allò
que imagineu? Mentre aquesta màquina tan humana fa la seva
feina, pots llegir i escoltar “Pàgines que sonen”: Un músic ha
posat so a cinc llibres de la selecció del FLIC. Posa’t els cascs!

INFORMACIÓ PRÀCTICA
DIRIGIT A ALUMNES DE
Cicle mitjà i superior de Primària
SESSIONS
27 i 28 de febrer | 1 de març de 2019
De 10:00 a 12:00 h
Durada: 2 hores
ON
Fabra i Coats. Fàbrica de creació de Barcelona
Carrer Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
PREU
6€ (dos mestres amb entrada gratuïta per cada 25 nens)
PLACES/SESSIÓ
200 alumnes
INSCRIPCIONS
Reserves a partir del 25 de juny de 2018. Places limitades.
Assignació de places per rigorós ordre d’inscripció.
INFORMACIÓ I RESERVES
hola@flicfestival.com
Tel. 93 213 59 91

QUÈ ÉS EL FLIC?
El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària
que convida a les famílies, escoles i professionals a gaudir de la
literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació
en els diversos formats culturals.
El FLIC Festival es celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid,
Vic,...) de forma itinerant i també té un programa per a les
escoles, un Network FLIC Escoles d’Il·lustració per impulsar i
detectar nous talents, i una trobada professional.
17.755 assistents al Festival
504.112 persones de públic
2.260 alumnes FLIC Escola

3 ciutats

13 seus

18 actes

110 activitats

29 col·laboradors

289 joves il·lustradors al Network FLIC

El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, una
associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a la promoció,
difusió i creació de la literatura infantil i juvenil. El FLIC Festival ha
estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat europea que s’atorga
a aquells festivals europeus que ofereixen un programa de qualitat
amb bona implementació local, nacional i internacional.
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SEGUEIX-NOS!
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