
ESCOLES D’IL·ILUSTRACIÓ I DISSENY

DOSSIER DE PARTICIPACIÓ

ORGANITZA:

EMERGING TALENT THAT ILLUSTRATES LITERATURE
NETWORK FLIC

11è festival
de literatura i arts

infantil i juvenil

www.flicfestival.com

NETWORKFLIC

EN ESPAÑOL
https://bit.ly/3hT90UE

IN ENGLISH
https://bit.ly/2YmNZtL

Altres maneres de viure
la Literatura!



És el programa internacional del FLIC Festival dirigit a ESCOLES D’IL·LUSTRACIÓ, ALS SEUS 
ESTUDIANTS I DOCENTS per promoure el talent jove creatiu en la literatura infantil i juvenil.

QUÈ ÉS EL NETWORK FLIC?
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QUÈ PROPOSA EL NETWORK FLIC A LES ESCOLES PARTICIPANTS I ALS SEUS DOCENTS?

Participar en una

TROBADA ESTATAL
ANUAL DE DOCENTS

D’IL·LUSTRACIÓ

per a l’entrada de

d’una

#1

PREU ESPECIAL

FORMAR PART

DOCENTS
AL FESTIVAL

XARXA D’ESCOLES
AMB INTERÈS

EN LA CREACIÓ
LITERÀRIA

#3

#4

per

SER PREMIADA

UN JURAT 
DE RENOM

#2

+14 ESCOLES VINCULADES

+500 PARTICIPANTS 

PORTUGAL
- Agrupamento de Escolas 

Carlos Gargaté

    MADRID
- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

    JAÉN
- Escuela de Arte José Nogué
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    CORK
- West Cork Literary 
Festival

    HAUGESUND, NORUEGA
- Haugaland Videregående Skole

    BARCELONA
- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella 

    TARRAGONA
- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona

    SABADELL
- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior  
de Disseny

    SANT CUGAT
- Escola d’Art i Disseny 
de Sant Cugat 



ABANS I DURANT EL FESTIVAL 
QUÈ PROPOSA EL NETWORK FLIC PER ELS ALUMNES D’IL.LUSTRACIÓ?

Participar en la decisió 
dels ARTISTES

Visita a la Programació
Professional de cites

amb editors

CONVIDATS AL 
FESTIVAL

MERCAT
DE L’EDICIÓ

ser entrevistat a la 
Ràdio del FLIC

#5

#7

RÀDIO FLIC
#8

Participar en un repte 
col·lectiu

AMB ALUMNES
D’ALTRES ESCOLES

#6

Participar en un

PREMI 
D’IL·LUSTRAR 
LITERATURA

per

de la mà de

SER SELECCIONAT

UN JURAT 
DE RENOM

REBRE PREMIS

#3

#4

en la mostra itinerant

SER EXPOSAT

DE PECES
FINALISTES

#2

#1



NETWORK INTERNACIONAL
DE ESCOLES 

D’ IL·LUSTRACIÓ I DISSENY

# PREMI  
NETWORK FLIC

# NETWORK  
FLIC PASS

INSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA
ABANS DEL 17 DE JULIOL

en aquest enllaç
Cost 60€ per escola

Cost 5€ per alumne

Cost 7€ per alumne

Il·lustrar textos literaris en un 
objecte amb volum

FORMAR PART DE LA XARXA INCLOU:

# Trobada anual de docents d’il·lustració

# Preu especial en la programació del FLIC

Programació específica
per les escoles 

FLIC Festival envia a les 
escoles 

tema + suport + text

40 
peces

9 
finalistes

3 
premiats

Jurat expert 
escull

Comunicació premis

Conferències, master class, xerrades

Passi a la trobada inagural del Festival
i entrega de Premis

Resoldre PRESENCIALMENT el repte 
col·lectiu iniciat online.

Participar en l’elecció dels artistes
 convidats al Festival

Participar en un repte col·lectiu ONLINE 
amb alumnes d’altres escoles.

Ser entrevistat/ada a la Ràdio FLIC

DURANT EL FESTIVALABANS DEL FESTIVAL

en el marc del FLIC Festival

en el marc del FLIC Festival

MARÇ 2021

MARÇ 2021
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Preu especial en la resta de la programació 
del FLIC 

COM FUNCIONA LA XARXA D’ESCOLES NETWORK FLIC?

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/european-network-11


TEMA

El tema per a aquesta edició és «FICCIONS»: Què seria de les nos-
tres vides sense la ficció? Quina societat seríem si no poguéssim 
imaginar, recrear la nostra memòria, els nostres desigs, el coneixe-
ment, les nostres pors, les nostres esperances? La literatura s’ali-
menta de la vida, i ens la retorna, reinventada, en forma de ficció.

FUNCIONAMENT

1 

FLIC Festival facilita a les escoles la temàtica, el text i el suport 
sobre el qual es realitzarà la obra concursant. 

  2

Un jurat internacional seleccionarà un màxim de 40 peces en-
tre les quals destacarà 9 finalistes amb menció especial.  
Entre aquestes obres finalistes, el jurat escollirà les 3 obres  
premiades (una per cada categoria). Les peces seleccionades 
conformaran l’exposició itinerant que viatjarà per diferents seus 
nacionals. El jurat també seleccionarà una escola, valorant el tre-
ball global presentat. 

3 

PREMI DEL NETWORK FLIC 

OBJECTIU

Detectar a joves il·lustradors amb talent, per difondre i exposar la 
seva obra en espais promoguts pel FLIC Festival, a nivell nacional 
i internacional.

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Júnior: Estudiants de 2n curs de Batxillerat Artístic o 1r Cicle 

Formatiu de Il·lustració.

Sénior: Estudiants de 2n curs de Cicle Formatiu de Il·lustració o 
de 3r del Grau en Disseny. 

Professional: Exalumnes graduats a les escoles participants a 
partir de 2018.

MIRA EL VÍDEO 
DEL PREMI NETWORK FLIC
https://vimeo.com/281660328

 3

Anunciarem els tres guanyadors del Premi del NETWORK FLIC 
11 en el marc del FLIC Festival, que se celebrarà al Museu del 
Disseny de Barcelona al març de 2021. Les quatre categories de 
participació són: 

− Premi F: Escola premiada pel treball global presentat
− Premi L: Categoria Professional
− Premi I : Categoria Sénior
− Premi C : Categoria Júnior 

4

A finals de setembre publicarem les bases de la convocatòria 
i anunciarem en què consisteixen els premis de cada catego-
ria. En aquest vídeo podeu veure quins van ser els premis de 
l’anterior edció: https://vimeo.com/292558774 

  5

Als autors de les obres finalistes se’ls podrà oferir realitzar ac-
cions de promoció del  FLIC i altres espais especialitzats.
 
 

https://vimeo.com/292558774 


NETWORK FLIC PASS: 
UNA PROGRAMACIÓ EXCLUSIVA

El FLIC Festival és una trobada on part de la programació va de-
dicada a la creació literària des del punt de vista de la il·lustració 
i que vol ser un punt de reflexió sobre el nou paradigma de la  
literatura infantil i juvenil.    

El NETWORK FLIC PASS permet: 

  1

ACCÉS A UNA PROGRAMACIÓ EXCLUSIVA, només per les escoles 
que formen part de la xarxa.

 2
Participar en l’ELECCIÓ DE PART DE LA PROGRAMACIÓ.

  3
PARTICIPAR EN UN REPTE COL·LECTIU entre alumnes de diferents 
escoles que s’iniciarà online i es resoldrà durant el mateix Festival.

  4
ACCÉS a la TROBADA INAGURAL de l’edició i l’entrega dels Premis 
Network.

  5
ACCÉS a una plataforma de contactes per ser allotjat a casa 
d’alumnes d’altres escoles a Barcelona.



Fins el 17 de juliol de 2020

− Confirmar la participació de l’escola i en quina proposta (Premi 

Network, Network FLIC PASS o ambdues).

− Indicar el número aproximat d’alumnes que participaran.

− Tramitació del conveni i enviament del logo de l’escola.

Fins el 7 de setembre de 2020

− Confirmació del número exacte d’alumnes participants en el Premi-

Network FLIC  (places limitades). 

− Entrega del conveni signat.

9 – 18 de setembre de 2020

− Pagament de la cuota de la escola i de la participació de cada 

estudiant.

21 – 29 de setembre de 2020

− Recepció de l’objecte per participar en el Premi Network FLIC. 

30 de setembre de 2020

− Publicació de las bases del Premi Network FLIC.

Fins el 20 de novembre de 2020

− Finalitza el termini de recepció de las peces en les oficines del 

FLIC Festival.

Gener de 2021

− Anunci dels seleccionats

12 de març de 2021

− Entrega del Premi Network FLIC.

− Trobada anual amb professors d’il·lustració.

Fins el 17 de juliol de 2020

− Confirmar la participació de l’escola i en quina proposta (Premi 

Network, Network FLIC PASS o ambdues).

− Indicar el número aproximat d’alumnes que participaran.

− Tramitació del conveni i enviament del logo de l’escola.

Fins el 30 d’octubre de 2020

− Confirmació i inscripció dels d’alumnes participants 

(places limitades). 

− Entrega del conveni signat.

2 – 6 de novembre de 2020

− Participació en l’elecció de part de la programació del Festival.

1 de desembre de 2020

− Publicació de las bases del Repte d’il·lustració del FLIC per la 

primera fase ONLINE.

De desembre a març

− Resolució del repte entre grups de diferents escoles ONLINE.

12 de març de 2021

− Programació exclusiva del Network Pass.

− Trobada inagural de l’edició.

− Trobada anual amb professors d’il·lustració.

CALENDARI I INSCRIPCIONS

INFORMACIÓ ADDICIONAL

− L’escola es fa responsable de les despeses d’enviament de les 

peces al Festival i de la seva posterior recollida. 

− El Network Pass té un preu de 7€ per cada alumne assistent.

− Participar en el Premi Network FLIC té un cost de 5€ per cada 

alumne participant.

− Per cada grup de 25 alumnes, un professor tindrà entrada 

general gratuïta a les xerrades del FLIC. A la resta de docents  

acompanyants o interessats us oferim un descompte del 50% so-

bre el PVP  de l’entrada.  

− Els exalumnes que vulguin participar ho hauran de fer en la 

categoria Professional i a través de l’escola on van realitzar els 

estudis, amb les mateixes condicions que la resta de participants.

MÉS INFORMACIÓ 
produccioflic@tantagora.net

932 135 991

INSCRIPCIONS
https://form.jotformeu.com/FlicFestival/

european-network-11

PREMI NETWORK FLIC NETWORK FLIC PASS

https://eu.jotform.com/FlicFestival/european-network-10
https://eu.jotform.com/FlicFestival/european-network-10


AMB EL SUPORT DE: 

ORGANIZAT PER: 

www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival  #networkFLIC #FLIC10 

SEGUEIX-NOS!
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.
 

http://facebook.com/flicfestival 
http://twitter.com/flicfestival 
http://vimeo.com/flicfestival 
http://instagram.com/flicfestival 

