
Xup-Xup Estiu 2017
S e t m a n a  d e  c r e a c i ó  p e r  a  n e n s  i  n e n e s

U n a  c o o p r o d u c c i ó  d e 



 Setmana de creació 
 per a nens i nenes 
 de 7 a 12 anys!

Aquest estiu us proposem unes vacances creatives. Si us in-

teressen les arts, la creació, la literatura i el disseny, veniu a 

gaudir-ne de la mà de Tantàgora i el Museu del Disseny de 

Barcelona amb la il·lustradora INGE NOUWS

ON        Museu del Disseny de Barcelona (Pl. de les Glòries, 37)

QUAN  Del 10 al 14 de juliol     | 9h00 - 17h00 | 9h00 - 14h00(*) 

             Del 4 al 8 de setembre | 9h00 - 17h00 | 9h00 - 14h00(*)

PREU  145€ / setmana (dinar inclòs)  

             Inscripcions abans de l’1 de juny:  140€ / setmana

              Famílies monoparentals i/o nombroses: 137€/setmana

             (*)75€ / setmana (només matí i sense dinar) 

             Inscripcions abans de l’1 de juny: 70€ / setmana

             Famílies monoparentals i/o nombroses: 65€/setmana

DINAR A càrrec de Sauleda (www.sauleda.cat) al mateix Museu.  

Xup-Xup d’Estiu

Informació d’interès



Enguany us proposem un procés de creació d’un llibre en format 

acordió. A partir d’un conte escrit per l’ocasió per la Roser Ros 

convidem als participants a il·lustrar i muntar el seu propi llibre. 

Al llarg del matí, experimentarem amb diversos materials i tècni-

ques artístiques, amb l’objectiu de desenvolupar la creativitat i do-

tar d’eines als participants per a poder desenvolupar la seva pròpia 

proposta.

A partir de la visita diària a les col·leccions del Museu aprendrem 

a observar, dibuixar, captar i fotografiar el seu fons. Una visita que 

complementarem amb referents literaris com ara personatges, au-

tors, il·lustradors, editorials... Tot plegat ens servirà per acompa-

nyar als nens i nenes en el seu propi procés creatiu.

Les tardes al XUP-XUP, més lúdiques, les dedicarem al joc i a acti-

vitats de lleure variades. 

Un equip d’educadors del Museu del Disseny de Barcelona acom-

panyaran en tot moment als assistents al XUP-XUP.

 

Com es farà?



ROSER ROS, 
COORDINACIÓ DE CONTINGUTS
Doctora en Pedagogia, narradora, escriptora i presidenta de 

Tàntàgora. Premi Nacional de Cultura 2010.

És qui supervisa els continguts i la metodologia de l’equip que 

integra el XUP-XUP d’Estiu.

INGE NOUWS, 
IL·LUSTRADORA
Il·lustradora i artista holandesa afincada a Barcelona. És pro-

fessora de creativitat i Il·lustració per a nens i adults des del 

2009. És directora d’Art i Il·lustració de l’agència de publicitat 

inclusiva La casa de Carlota. L’any 2012 va obtenir el Bologna 

Children Book Fair Award of excellence. Les seves obres han 

estat exposades a  Bulgària, Itàlia, Holanda, la República Txeca  

i l’Estat espanyol.

El nostre equip



Del 18 d’abril al 22 de juny de 2017.

Per Internet

www.escolatantagora.net

Per telèfon

93 213 59 91 (Dijous de 10h00 a 14h00)

La reserva serà efectiva en el moment en que es rebi el formulari 

d’inscripció degudament omplert, signat i amb la còpia del com-

provant del pagament i la fotocòpia de la targeta sanitària. 

IMPORTANT: Cal posar el nom i cognoms del nen/a en el comprovant de 

pagament. Tota la informació per fer la matrícula i les dades bancàries per 

fer el pagament ho trobareu detallat en el full d’inscripció. 

Les places del torn de matí sense l’opció de dinar són limitades i 

s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. 

Inscripcions



Per més informació:
www.escolatantagora.net
info@tantagora.net
Tel. 93 213 59 91
 

TANTÀGORA
Carrer de l’Art, 80 baixos
08041 Barcelona

Contacte



Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i inno-
vació de les formes de promoure la literatura escrita i oral, 
popular i d’autor, a través del treball amb altres disciplines 
artístiques; música, arts plàstiques, teatre, dansa, etc. Tan-
tàgora fa 25 anys que treballa, tant a Catalunya com a ni-
vell internacional. 

Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició  
i és promotora del FLIC Festival, el programa Escola Li-
terària i el Laboratori d’Innovació de Continguts Digi-
tals (LABdig).

L’any 2010, Roser Ros presidenta de Tantàgora, va ser 
guardonada amb el Premi Nacional de Cultura per la seva 
trajectòria i per l’edició del llibre Quins uns, els gegants!, editat 
per Tantàgora.

Tantàgora és membre del Consell Promotor de la Can-
didatura de Barcelona Ciutat de la Literatura. 

Associació sense ànim de lucre
Entitat promotorora Xup-Xup



www.escolatantagora.net


