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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. 
A continuació us presentem les quatre propostes que composen el 
circuit enguany: 

#1 Jocs d’autor
#2 Dins del Bosc
#3 Paisatges humans
#4 Relats Creuats

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

MIREU L’EXPERIÈNCIA DEL CURS 
PASSAT EN VÍDEO!

https://vimeo.com/341984917

“Als alumnes l’estada se’ls ha fet curta. A nosaltres, les mes-
tres, ens ha inspirat per poder treballar activitats semblants 

a classe de llengua” 
(Mestra assistent a l’activitat)

“Els va fer il·lusió que la creadora del joc del mirall fos allà i la 
pugessin tenir al costat” 

(Mestra assistent a l’activitat)

Prepareu-vos per a resoldre enigmes
i completar els reptes literaris
que us hem preparat.
Demostreu de què sou capaços!

https://vimeo.com/341984917
https://vimeo.com/341984917


#1 JOCS D’AUTOR

Veniu a descobrir els jocs literaris que han preparat aquests 
quatre autors de la Literatura infantil i juvenil! Ricardo Alcán-
tara, Care Santos, Maria Carme Roca i Roser Ros. 

Segons el dia, comptareu amb la presència d’un dels artífex 
d’aquestes propostes. Trieu data i autor!

04/02/2020 –  amb ROSER ROS

05/02/2020 –  amb CARE SANTOS

06/02/2020 –  amb RICARDO ALCÁNTARA

07/02/2020 –  amb Mª CARME ROCA

En aquest dossier podreu saber una mica més sobre cada escrip-
tor/a i conèixer-los a través de la bibliografia que us proposem. 



SOBRE LES AUTORES

Coneix l’autora a través 
dels seus llibres:

Els tres tambors
Tantàgora

Elna, la Maternitat
Ed. Memorial Democràtic

L’elixir del sol
La Galera

Polifem
La Galera

La bella i la bèstia
La Galera

El ferrer i el dimoni
La Galera

ROSER ROS

Doctora en pedagogia, narradora i escriptora. Presidenta fun-
dadora de Tantàgora Serveis Culturals, entitat que promou el 
FLIC. Professora de la URL. Premi Nacional de Cultura 2010. 
Té publicats diversos llibres per infants a diferents editorials, 
així com contes a la revista El Tatano, a la revista Infància i en 
d’altres publicacions periòdiques. Ha escrit diverses cantates 
per a públic infantil. Ha muntat multitud d’espectacles literaris 
de petit format i hi ha participat com a performer. És autora 
d’articles i llibres sobre la literatura infantil i juvenil esparsos 
a publicacions especialitzades de caire pedagògic i educatiu. 
Practica la narració de contes per a tota mena de públics. Ha 
estat formadora de diverses generacions de mestres, bibliote-
caris i mediadors literaris.

CARE SANTOS

Care Santos va començar a escriure als 8 anys i des de llavors 
no ha deixat de fer-ho ni un sol dia de la seva vida. Va estudiar 
Dret i Filologia, va treballar en diferents mitjans de comunicació 
i als 25 anys va publicar el seu primer llibre. Des de llavors, ha 
publicat dotze novel·les, sis llibres de relats i una nombrosa obra 
per a joves i infants. En aquest terreny, és una de les autores 
més llegides del nostre país, la seva obra ha estat traduïda a 
23 idiomes i també adaptada a la televisió. El 2014 va guanyar 
el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la 
Desig de xocolata i el 2017 el Premio Nadal amb Media vida. 
També ha obtingut importants guardons en el camp de la lite-
ratura per a joves. 

Coneix l’autora a través 
dels seus llibres:

Em venc la mare
Cruïlla

Anna Ànec: Deu per deu
Base

Anna Ànec: La invasió dels ànecs
Base

Em venc el Cigró 
Cruïlla

El cas Gu (Els detectius Go)
Edebé



SOBRE LES AUTORES

Coneix l’autora a través 
dels seus llibres:

Sis contes revoltats
Santillana Grup Promotor/ Jo llibre

Un drac amb massa fums
Oxford

Nora, la petita campanera
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat

Quina bestiesa!
Baula

Cinc Estrelles 
VienaMARIA CARME ROCA

Historiadora i Filòloga, l’any 1997 va publicar la seva primera 
obra i des d’aleshores que no ha parat d’escriure. Amb més 
d’una cinquantena de llibres publicats, ha conreat la LIJ, el 
conte curt, l’assaig i la novel·la històrica. En el decurs de la 
seva trajectòria ha obtingut diversos premis literaris com el Lola 
Anglada de contes infantils, el Barcanova de literatura infantil 
(Akanuu, l’arquer persa), el Nèstor Luján de novel·la històrica 
(Intrigues de palau) o el Bancaixa (Qui és el de la foto?) i el 
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (Katalepsis). Els seus darrers 
premis han estat el Premi Barcanova de literatura juvenil (Selfies 
al cementiri) i el Premi Prudenci Bertrana (El Far).

RICARDO ALCÁNTARA

Ricardo Alcántara va néixer a l’Uruguai. Des de fa molts anys 
resideix a Barcelona. Es escriptor i guionista i té més de dos-
cents llibres publicats, tots per a infants i joves. Els seus llibres 
han estat traduïts a diversos idiomes i han obtingut premis tan 
importants com el Serra d’Or, el Lazarillo i l’Apel·les Mestres, 
entre d’altres.

Coneix l’autor a través 
dels seus llibres:

Mishiyu
Combel

Fils i tisores 
Animallibres

La casa de les pors
Baula

Qui estima els vells? 
Baula

La Candela està enfadada
Edebé



#2 DINS DEL BOSC

Un bosc de paraules, de llibres, d’història,... Un bosc dibuixat, un 
enigma, una troballa,... El bosc és un dels grans protagonistes de la 
literatura universal. Dins del Bosc podreu trobar molts personatges 
literaris, com la Rínxols d’Or, els tres porquets, els set cabrits i el 
llop,... Però l’il·lustrador Miguel Bustos també ha reservat lloc a 
convidats inesperats, com la Rosalía i els Beatles! Tot pot passar 
dins del bosc! Esteu preparats per endinsar-vos-hi?

Una producció de Tantàgora amb Roser Ros, Miguel Bustos 
i Andrea Gusi.

#3 PAISATGES HUMANS

Un paisatge humà és una munió de gent ocupant un espai. 
Enmig del bullit de les Experiències Literàries, s’obre una zona 
per observar alguna escena i dibuixar-la. Per fer-ho, ens ins-
pirarem en les suggeridores il·lustracions dels llibres que hem 
seleccionat per a l’ocasió, creades amb tècniques molt diverses 
i impreses en un format gegantí! Uns títols que representen com 
cap altre els paisatges humans que podem trobar a la literatura. 

Una producció de Tantàgora

#4 RELATS CREUATS

Us agrada explicar històries? Encisar el públic amb la màgia 
de la paraula i un bon acompanyament visual? O preferiu obrir 
bé els ulls i les orelles i deixar-vos portar pel narrador? Hi ha 
moltes maneres d’explicar una història. A Relats Creuats podreu 
experimentar-ho a l’estil de Bruno Munari amb la seva creació 
Più e meno, o bé jugant amb els personatges i objectes que 
trobarem als teatres d’ombres. 

Amb la col·laboració de Corraini Edizioni i Marset. 

BIBLIOGRAFIA ASSOCIADA A LA PROPOSTA

BELGRANO, G. ; MUNARI, B., Più e meno, Corraini Edizioni
PRIM E.; BALAGUER, M. ; ESTRADA, P., Petit teatre d’ombres, Pímbalo

BIBLIOGRAFIA ASSOCIADA A LA PROPOSTA

ELLIS, C., Mau iz io?, Barbara Fiore Editora
UG, Ph., Lutins des bois, Les grandes personnes
MATUTE, A.M.; ORDIOZOLA, E., En el bosque, Libros del Zorro Rojo
BROWNE, A., En el bosque, Fondo de Cultura Económica
BESTARD, A., Què s’amaga dins del bosc?, Cossetània
FRED, Philémon integral (1, 2 i 3), ECC Ediciones
UNGERER, T., Els tres bandits, Kalandraka
SOCHA, P., Árboles, Maeva Young
HUGUES, E., Salvatge, Libros del Zorro Rojo
PRÉVOY, F.; FRONTI, V., Wangari Maathai. La dona que va plantar 
milions d’arbres, Blume

BIBLIOGRAFIA ASSOCIADA A LA PROPOSTA

GHIGLIANO, C., Lei. Vivian Maier, Orecchio Acerbo
GILLES, A; JANIN, M., L’Enfant errant, L’ATELIER DU POISSON SO-
LUBLE
HYEON LEE, J., La piscina, Barbara Fiore 
UNDURRAGA, S., La plage, L’Agrume



DIRIGIT A ALUMNES DE 

3r, 4t i 5è d’Educació Primària

SESSIONS

Del 4 al 7 de febrer de 2020

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

A 25 de juny de 2019. Places limitades. Assignació de places 

per rigorós ordre d’inscripció.

INFORMACIÓ I RESERVES

Omple el formulari online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

INFORMACIÓ PRÀCTICA

https://eu.jotform.com/FlicFestival/experiencies
https://form.jotformeu.com/FlicFestival/inscripcions-flic-escola


El programa per a escoles del FLIC compta amb 10 anys d’experi-
ència de la mà d’artistes i professionals de la paraula com 
Pere Faura, Claudia Solwat, Javi Vaquero, Nina Wehrle, Emily Hughes, 
Farrés Brothers, Gerard Valverde, Roger de Gràcia, Brodas Bros, Olga 
Capdevila, Andrea Ganuza, El Bombeto, Andrea Jofre, Anna Osset, 
Pere Ginard, Martí Sales, Núria Martínez-Vernis, Núria Nia, Montser-
rat Soldevila, Gina Martí, cia Zum Zum, Città Infinita, Com un llum, 
Playmodes i Cia Teatrebrik, entre d’altres.

El programa del FLIC Escola té l’objectiu de fomentar l’interès dels 
infants cap a les arts literàries i la seva relació amb altres arts, posant 
en valor la paraula dita, escrita, feta imatge o ballada!

Després de tot, el que se li demana a l’art literària és que sigui capaç 
de generar ganes de llegir, d’interpretar i, mentrestant, ens faci créixer, 
pensar, gaudir 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 nens i nenes a partir del gaudi 
artístic. 

• Mostrar eines metodològiques al professorat per continuar aplicant 
aquestes propostes a l’aula. 

• Fomentar el gust lector a partir de les relacions interartístiques.

• Educar la mirada ètica i estètica.

Comptem amb la complicitat dels docents que participen a les nostres 
propostes, que acompanyen els infants amb implicació i esperit crític.

PROGRAMA FLIC ESCOLA

MIREU EL VÍDEO DE TOT EL QUE 
VAM FER EL CURS PASSAT!
https://vimeo.com/339275575

https://vimeo.com/339275575
https://vimeo.com/339275575


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.

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLIC Recomana 
una selecció d’una vuitantena de llibres sobre el tema triat per a 
l’ocasió, que es poden trobar a les diferents activitats del festival 
i a la web del FLIC, organitzats per categories per facilitar que 
les escoles puguin fer-los servir de referència. FLIC Recomana 
és possible gràcies a la col·laboració de 47 editorials nacionals 
i internacionals.

Al setembre podreu consultar la selecció de llibres del 
FLIC10, dedicada als Personatges Singulars: una galeria 
d’individus ficticis fets d’un material que els fa ser, actuar i 
pensar de manera gens estereotipada, lluny de les conven-
cions, diferents, gairebé únics. 

QUÈ ÉS EL FLIC?

CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR
LA SELECCIÓ FLIC RECOMANA

http://flicfestival.com/flic-recomana/

http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/


ORGANITZA: 

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.
 

Fotografia: ©Tristán Pérez Martín (excepte pp. 4 i 5)

SEU: 

www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICescola #FLIC10   

SEGUEIX-NOS!AMB EL SUPORT DE: 


