EXPERIÈNCIES
LITERÀRIES

LITERATURA I JOC
UNA PRODUCCIÓ DE

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES
«EXPERIÈNCIES LITERÀRIES» és un circuit d’instal·lacions, produïdes per Tantàgora i FLIC Festival, que conviden a gaudir de la
literatura a través del llibre, el so, el joc, la imaginació i la creació.
Veure vídeo de la proposta
Amb cadascuna d’elles pretenem fomentar l’interès dels nens i nenes cap a les arts literàries, 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, de
gaudir i, mentrestant, ens faci créixer, pensar, reflexionar i ampliar
horitzons. Els nostres objectius són:
− Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en un
lector i, si es dona el cas, en un nou creador.
− Incentivar la cultura literària dels nois i noies a partir del gaudi
artístic.
− Fomentar el gust lector a partir del crossing art literari.
A continuació us presentem les instal·lacions que conformen les
EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

HISTÒRIES EN MOVIMENT
Instal·lació d’àlbum il·lustrat i joc que proposa construir històries
a partir d’una pàgina d’un àlbum il·lustrat.
Per a tota la família
Instal·lació a terra amb moquetes quadrades. Cada una d’elles
conté un àlbum il·lustrat i peces de joc Plus + Plus

PÀGINES QUE SONEN
Vols fullejar o llegir un llibre mentre escoltes com sona? El músic
Gerard Valverde ha posat so a cinc llibres de la selecció del FLIC.
Posa’t els cascs!
Per a tota la família
Instal·lació de 16 gandules
Espai mínim de 3x3 per mòdul

RELATS CREUATS
Són moltes les maneres d’explicar-nos històries. En aquesta
instal·lació podreu provar-ho amb Kamishibais japonesos i teatre
d’ombres.
Per a tota la família
Instal·lació de 8 mòduls (2 capses per mòdul i una moqueta)
Espai mínim de 2x2 per mòdul

JOCS D’AUTOR
Ricardo Alcántara, Alegria Julià, Care Santos, Maria Carme Roca,
Roser Ros,… Vine a descobrir quins jocs literaris han preparat
aquests cinc grans autors de la Literatura Infantil i Juvenil!
A partir de 7 anys
Pot realitzar-se sobre taules o directament a terra, depenent de
l’espai

BIBLIOTECA PORTÀTIL
Un espai que us acosta les seleccions de llibres del FLIC Festival.
Una selecció acurada i exigent de llibres nacionals i internacionals.
Consulteu aquí les bibliografies que podeu escollir.
Per a tota la família
Instal·lació amb una estructura de cartró. Depenent de l’espai, es
col·locarà també una moqueta al terra
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
DIRIGIT A
Alumnes d’Educació Primària i públic familiar
INFORMACIÓ I RESERVES
lolagestionendanza@gmail.com
Tel. 93 213 59 91

Associació 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 porta més de 25 anys desenvolupant aquesta missió, tant a Catalunya com a nivell internacional.
Tantàgora ofereix serveix 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.
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.

SEGUEIX-NOS!
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