
EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
de 3r a 6è de PRIM

ÀRIA

QUINA ÉS LA PROPOSTA? 

Les experiències literàries són instal·lacions de joc vivencial i 
artístic basades en els llibres que formen part de la selecció 
FLIC RECOMANA.

La proposta consta d’un circuit de 4 accions, d’una 
durada total de 120 minuts on tastar experiències literàries 
amb l’objectiu de fomentar el gust per la literatura i la lectura 
a través de moments de joc i creació. 

Aquesta edició estrenem en el format clàssic del Festival 
les següents experiències:

Parelles de Versions

Bodegons Literaris

Llibres d’una exposició

(Re)interpretar el món*
* Proposta en col·laboració amb L’ordit, el Programa de Cultura, 
Educació i Territori de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació.

Convidem als nens i nenes a viure la Literatura a 
partir de l’experimentació lúdica i artística.
Us atreviu al repte?

A QUI VA DIRIGIT?
A alumnes de 3r a 6è

CALENDARI
Del 6 al 10 de febrer del 2023

HORARI
De 10h a 12h

DISPONIBLE EN
Català

ON?
Fàbrica de Creació
Fabra i Coats de Barcelona

DURADA
120 minuts

PREU
180€/grup classe

Preu subvencionat en el marc del 
FLIC Escola. Places limitades.
Preu no subvencionat: 335€.

CLICA AQUÍ per veure el vídeo de les passades 
edicions

Amb el suport de:



Què passa quan agafem el cap d’un personatge, 
el cos d’un altre i els peus d’un tercer?

A partir del joc del cadàver exquisit dels 
surrealistes els participants crearan nous 
personatges literaris a partir de les definicions 
de cap, cos i peus que dibuixaran de manera 
col·lectiva.

Els grans clàssics són aquelles històries que 
portem enganxades a darrera de l’orella perquè 
ens les han explicat mil milions de vegades i 
segur que en coneixem versions diverses.  

Els personatges dels clàssics són representats, 
sovint, amb alguns objectes que els fan 
fàcilment reconeixibles... us convidem a 
representar aquest objectes inanimats de 
manera artística a través del dibuix com si es 
tractés d’un bodegó de tota la vida. 

Segur que observant amb cura potser 
reviureu les histories que recordeu 
o potser en coneixereu de noves.

Aquesta experiència convida a associar 
els títols dels contes de tota la vida a 
una exposició que il·lustra textos literaris 
contemporanis. Una manera de donar a 
conèixer el repertori de la tradició oral a través 
del joc, la il.lustració i la (re)interpretació.

El recinte Fabra i Coats és un espai de memòria 
de referència a Sant Andreu, un espai que ha 
passat de Fàbrica de fils a Fàbrica de Creació. 
Quines històries connecten allò antic amb 
l’actualitat?

En aquesta experiència proposarem crear 
històries que parteixin de fils passats que, 
versionats, teixeixin noves realitats.

* Proposta en col·laboració amb L’ordit, el Programa 
de Cultura, Educació i Territori de Fabra i Coats: 
Fàbrica 

UN FORMAT CLÀSSIC DEL FLIC!

Cadàver Exquisit Bodegons Literaris Llibres d’una exposició (Re)interpretar el món*



INFORMACIÓ PRÀCTICA

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 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 i, mentrestant, ens faci 
créixer, pensar, gaudir i ampliar horitzons amb els objectius se-
güents:

• 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 apli-
cant 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 nos-
tres propostes, que acompanyen els infants amb implicació i esperit 
crític.

El programa per a escoles del FLIC compta amb 12 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, Montserrat 
Soldevila, Gina Martí, cia Zum Zum, Città Infinita, Com un llum, Play-
modes i Cia Teatrebrik, entre d’altres.

BUSQUES MÉS RECURSOS?

A totes les escoles participants al programa del FLIC ESCOLA 
us convidem a formar part de la COMUNITAT TANTÀGORA, el punt 
de trobada de la mediació literària.

La Comunitat Tantàgora és una comunitat online on hi trobareu:

ARTICLES Endinsa’t en la lectura mensual de reflexions teoricopràcti-
ques de reconeguts professionals de la LIJ.

ENTREVISTES Podràs llegir cada mes converses amb professionals al 
voltant de la LIJ per conèixer altres punts de vista.

RECURSOS PRÀCTICS posa en pràctica activitats dissenyades per ser 
portades a terme a diferents contextos de mediació.

BIBLIOGRAFIES descobreix les seleccions de llibres de la comunitat.

AVANTATGES per ser de la comunitat tindràs accés a descomptes al 
FLIC festival, formacions i molts d’altres...

GRUPS DE TREBALL el punt de trobada dels membres de la comunitat 
de la mà de Roser Ros, Elisenda Llansana i Agatha Losantos.

Cada MES nous continguts i propostes

Cada escola tindrà accés gratuït pels docents participants 
durant 3 mesos. Un cop finalitzat el període podràs decidir si 
seguir amb la versió Premium (7,5€/mes) o la versió gratuïta.

Per saber més 

https://tantagora.net/info-comunitat/

EL FLIC COMPROMÈS AMB EL FOMENT DEL GUST LECTOR

INSCRIPCIONS

A partir del 30 de juny de 2022. Places limitades. Assignació 

de places per rigorós ordre d’inscripció.

AMB LA VOSTRA INSCRIPCIÓ DE FORMA GRATUÏTA

ACCÉS durant 3 mesos a la versió PREMIUM de la Comu-

nitat online de Mediadors Tantàgora per a TOTS els docents 

participants al programa del FLIC ESCOLA.

 

INFORMACIÓ I RESERVES

Omple el formulari online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91


