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PROPOSTES PER 
A PROFESSIONALS

PROPOSTES PER 
A ESCOLES

Dijous 24NOV a la UVIC 28NOV-1DES a la Biblioteca P. Bayés

Conferència inaugural
Amb Mariona Masgrau

La conferència inaugural “Com una escala 
de gat” a càrrec de Mariona Masgrau donarà 
el tret inaugural a la 5ª edició del FLIC VIC. 
Masgrau és professora de la Facultat d’Edu-
cació i Psicologia de la Universitat de Girona 
en l’especialitat de didàctica de la llengua i la 
literatura i els seus projectes estan vinculats a 
l’alfabetització inicial, la lectura, l’escriptura i el 
foment de la creativitat.
              Horari: 19h
       Durada: 60 min

FLIC Escola: (des)ORDRES
Per a 4t de primària

Ens estrenem la nova Biblioteca Pilarin Bayés 
amb la programació escolar d’aquesta edició. 
Com s’imaginen els infants de Vic que pot 
ser la biblioteca del Pinotxo, la de l’Alícia o la 
de l’Ícar? Quins llibres els agraden, de quina 
mida, color o pes? Us convidem a fer una 
recerca dels seus hàbits i gustos lectors i, 
d’aquesta manera, poder descobrir i crear la 
seva biblioteca.
              Horari: 9.30h, 11h i 12.30h
       Durada: 60 min

Selecció de llibres FLIC 12
Descobreix la nova selecció de llibres “FLIC 
Recomana”! 41 títols que trobaràs dins les 
propostes del festival i a la teva llibreria de 
capçalera.

Consulta’ls tots a: www.flicfestival.com

FLIC VICCIUTAT
21NOV-2DES

Cine Club Vic
27NOV

El cafè de les 
lletres 
24NOV

Foster&Wallace
   24 NOV

UVIC
25NOV Comunitat 

Tantàgora
Tots els recursos que
necessites per acostar la 
literatura a infants i joves.

www.tantagora.net

ARTICLES
 · ENTREVISTES · GRUPS DE TREBALL · 

BIBLIOGRAFIES · AVANTATGES  · 
RECURSOS

Wallace & Gromit: Un 
inventor excèntric i 
amant del formatge, 
i un gos callat, però 
més llest que la gana, 
són dos amics amb 
aventures especta-
culars.

Hora: 17h
Durada: 1h30min

Activitat familiar al 
voltant del llibre “El 
viatge” a càrrec del 
seu autor, Subi. No 
et perdis aquest 
recorregut pels llocs 
i personatges de la 
literatura universal

Hora: 17.30h

Presentació del 
llibre “Sortir de mare”. 
Gestar, parir i criar 
des del feminisme i la 
maternitat.”
De l’Elena Crespi

Hora: 19h

Xerrada “Aprenem 
amb les primeres 
literatures oral”, 
experiències literàries 
a l’educació infantil de 
l’escola Lloriana. Amb 
Dolors Camps i Montse 
Valls, mestres.

Hora: 19h
Durada: 1h

FLIC RECOMANA

Accès gratuit!
Inscripcions al web



 JOC I LITERATURA PER A TOTA LA FAMÍLIA

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
Per a tota la família

Circuït d’instal·lacions de joc, art i literatura per a tota la família on trobaràs els clàssics del 

festival i noves propostes per a tocar, llegir, observar i escoltar literatura. Descobreix-hi les 

experiències: la Biblioteca Silenciosa, l’Escolto i Dibuixo, els Relats Creuats i el Veig Veig.

       
       Horari: 17.00h
              Durada: 120min

 €  Preu: 4 euros

FLIQUETS
De 1 a 6 anys

Una proposta de joc i literatura que ofereix la 
possibilitat d’experimentar amb diversos mate-
rials, sensorials, visuals i literaris. Us convidem 
a explorar l’espai i descobrir què amaguen les 
històries encapsades.       
       Horari: 11.00h
       Durada: 120 min

 €   Preu: 3,5 euros

Taller de Quimigrames, l’art de 
pintar amb la llum
A partir de 7 anys

“Fotografia” significa literalment “pintar amb 
llum” i en aquest taller aproparem de manera 
pràctica els assistents a una tècnica que n’és 
l’exemple més clar: Les Quimigrames. En 
aquest taller podrem fer les nostres pròpies 
creacions, una manera molt especial de 
portar-te a casa una obra irrepetible.

       Horari: 17.00h
       Durada: 90min

 €  Preu: 4 euros

Taller de Fanzines 
A partir de 7 anys

Crea el teu primer Fanzine! A través de les 
històries d’uns dels dirigents més emblemàtics 
del Casino de Vic, els participants al taller 
exploraràn el seu talent creatiu per tal de crear 
el seu primer fanzine. Explicaran una història 
a través d’imatges, dibuixos o textos i amb la 
tècnica del collage, l’estampació directe i la 
impressió. Vine a fer el teu primer Fanzine!      
       Horari: 11.00h
       Durada: 120min

 €  Preu: 4 euros

Dissabte 26NOV al Casino de Vic

Llibreria “el Petit Tresor”
Punt de venda especialitzat

EL PETIT TRESOR és una llibreria especialit-
zada i punt de trobada i d’intercanvi on trobar 
bones lectures i apreciar-les, on recomanar i 
rebre recomanacions. Un espai de llibres on la 
mirada es dirigeix   a als llibres per a la infància, 
la Literatura Infantil i Juvenil i la il·lustració. La 
trobareu el matí del FLIC al Casino de Vic!

Accès gratuit!

       

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

COORGANITZA:

COL·LABORA:

Editorials

Entrades ja a la venda!
www.flicfestival.com/vic

L’organització es reserva el dret de fer 
canvis en els horaris i la programació.
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Amb la COMPLICITAT DE:


