ACTIVITATS
Programació de propostes literàries i artístiques als centres (
tallers de creació, accions literàries innovadores i experimentals
, narració, literatura digital, literatura i joc ) tot redissenyant les
festivitats literàries dels centres per a la millora de la sensibilitat,
literària, lectoria i artística de la comunitat escolar per oferir un
entorn ric culturalment per a l’aprenentatge lector.

ESCOLA BRESSOL I INFANTIL

Espectacles de petit format que posen marxa el repertori de
tradició orla o peces d’autor per aquestes edats amb l’objectiu
de fer entrar les primeres literatures a través de l’orella, la vista
i el gaudir artístic.

PRIMÀRIA

Poem exprés, una proposta de creació poètica i plàstica de la
mà del text i la imatge. Un matí de taller on l’artista Inge Nown
i Tantàgora proposen maneres de crear un cartell - poema tot
posant en marxa metodologies de creació automàtica.

SECUNDÀRIA

Oferir espais de creació literària als joves de la mà de creadors,
sabem que és un dels grans aliats per a l’educació literària i el
foment del gust lector.
Us oferim tallers de creació de còmic, audiovisual o text de
quatre hores durada. Us proposem diversos artistes, de cadascun d’aquest llenguatges, i vosaltres podeu escollir amb quin
voldríeu treballar. L’artista escollit vindrà a l’Institut a crear peces
de còmic, audiovisuals o de text individuals o col·lectives, amb
un grup-classe de 15 joves.

FESTES LITERÀRIES

La celebració de Sant Jordi, els Jocs Florals, la setmana cultural
és una bona excusa per revisar com des de l’escola es celebren
aquestes festes del calendari festiu i fer-ne una re-lectura.

FORMACIÓ PER A PARES I MARES

Una escola literària és aquella que considera l’educació literària com a part d’un triangle amorós, l’escola, la biblioteca i la
família. Des d’Escola literària oferim formacions a mida i entre
d’altres podrien ser:
- Com escollir lectures per a totes les edats
- Espais literaris a casa
- Acompanyament lector versus gaudi literari

ORGANITZA:
Tantàgora associaicó sene ànim de lucre.
Espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la literatura escrita i oral,
popular i d’autor, en paper i digital, a través del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts
plàstiques, teatre, dansa, etc. Tantàgora fa més de 25 anys que treballa, tant a Catalunya com a nivell
internacional.
Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició i és promotora del FLIC Festival, la xarxa
Escola Literària, el Laboratori de narratives digitals (LABdig) i Art & Paraula, la primera escola en
mediació literària.

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Tantàgora té vocació de col.laboració amb les Administracions Públiques així com amb d’altres organitzacions socials, culturals i artístiques per tal de treballar pel desenvolupament dels objectius que ens
són comuns, buscant en cada cas el marc de col.laboració ideal per obrir nous camins que permetin
ampliar el camp del crossing art literari.

CONTACTE
Elisenda Llansana
escolaliteraria@tantagora.net
93 213 59 91

SEGUEIX-NOS!

/tantagora

