
És el programa del FLIC de recomanació 
de llibres, a través de la geolocalització 
literària

JO RECOMANO

QUINA ÉS LA PROPOSTA?

Aquest és un programa que ofereix una metodologia 
per treballar la prescripció literària amb els alumnes 
mitjançant un espai radiofònic online.

FASE 1/ Els docents escolliran 6 o 7 títols de la 
selecció del FLIC RECOMANA* que posaran a 
disposició dels alumnes**.

El FLIC Festival organitzarà una formació online de la 
metodologia a fer servir. La sessió es gravarà i es farà 
arribar a tots els docents.

FASE 2/ Lectura i treball a l’aula amb els alumnes.

FASE 3/ Entrevista radiofònica als alumnes en grups 
de 4 o 5 de la mà d’una periodista. Les entrevistes es 
duran a terme per videoconferència.

FASE 4/ Publicació i geolocalització de les 
entrevistes i lectures a un mapa de consulta pública

*Podreu consultar la selecció a la web del festival 
properament.

**La proposta no ve acompanyada dels llibres, l’escola pot 
escollir adquirir-los o demanar-los en préstec a la biblioteca 
de referència.

A QUI VA DIRIGIT?
A alumnes de 5è de Primària

DISPONIBLE EN
Català
Castellà 

ON?
A l’escola i online

CALENDARI***
L’activitat es podrà dur a terme 
durant el 2n o el 3r trimestre

Dates 2n trimestre

FASE1: de l’1 a l’11 de febrer
formació el 3 de febrer 13h30

FASE 2: del 14 de febrer al 4 de 
març

FASE 3: del 7 al 18 de març

FASE 4: del 28 al 31 de març

Dates 3r trimestre

FASE1: del 19 al 29  d’abril
formació el 26 d’abril 13h30

FASE 2: del 2 al 13 de maig

FASE 3: del 16 al 27 de maig

FASE 4: del 6 al 10 de juny

PREU
160€/grup classe
Preu subvencionat en el marc del FLIC 
Escola. Places limitades.
Preu fora de programa: 350€.

5è PRIM
ÀRIA

CLICA AQUÍ  per veure els JO RECOMANO que han fet altres escoles

***Les dates poden patir lleugeres variacions

https://tantagora.net/infomapa/geolocalitzant-literatura/

