
XUP - XUP
CASAL CREATIU PER A NENS I NENES

UNA COPRODUCCIÓ DE :



QUÈ ÉS EL XUP-XUP

El Museu del Disseny de Barcelona i Tantàgora organitzen el 
XUP-XUP, una proposta creativa estiuenca adreçada a nens i 
nenes de 7 a 12 anys durant dues setmanes de juliol. Cada 
setmana (de dilluns a divendres), farem activitats al voltant de 
temes com la literatura, la música, l’art o el disseny. 

Els participants viuran intensament relats i aventures, construi-
ran algun objecte relacionat, inspirant-se en les col·leccions 
del museu, i també practicaran aspectes de la comunicació 
oral i escrita. 



PROGRAMA 

GUIA DE CAMP
D’ÈSSERS
SINGULARS

Del 6 al 10 de juliol
Roser Ros

EL VESTIT 
NOU DE...

Del 13 al 17 de juliol
Companyia Pedra

LLOC: 
Museu del Disseny

HORARI: 
9 a 17 h dinar inclòs 

EDATS: 
7 -12 anys 

PREU: 
145€  

INSCRIPCIONS en aquest enllaç : 
- del 25 d’abril al 30 de juny
- No inclou servei d’acollida
- Les inscripcions es tramitaran per ordre d’arribada. 
- Donada la situació d’excepcionalitat per la Co-
vid19, NO us demanem de realitzar cap pagament 
fins a tenir la confirmació de l’Ajuntament de Bar-
celona de la seva realització. Però per tal de d’as-
segurar-vos la plaça procediu a la reserva de plaça 
al Xup – Xup en aquest formulari. Caldrà adjuntar la 
documentació següent:
 - Autorització signada (descarregar)
 - Tarjeta sanitària

SOL·LICITUD DE BEQUES: 
Només es podrà fer la sol·licitud de manera telemà-
tica a través del web de l’Ajuntament de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ:
elisenda@tantagora.net / 93 213 59 91
www.artiparaula.com

https://form.jotformeu.com/90843383129360
https://form.jotform.com/FlicFestival/casal-destiu-xup-xup-2020
http://artiparaula.com/wp-content/uploads/2020/04/Autoritzaci%C3%B3_Xup-Xup_2020.pdf
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
mailto:elisenda%40tantagora.net?subject=Casal%20d%27estiu%20ZIP
http://artiparaula.com/


Des de temps immemorials, els homes i les dones hem cregut 
que les forces de la natura –el foc, les aigües, les neus, el mar, 
el vent, l’eco, els llamps, les pedres i les muntanyes, les coves, 
els boscos i els prats i fins i tots les bèsties–,  eren genis, 
esperits, o divinitats, els uns bons, els altres dolents. Són els 
anomenats éssers fantàstics.

Aquests éssers viuen, mesuren, actuen, parlen, mengen, ves-
teixen, i fan el mal o el bé de maneres diferents. Us convidem a 
anar a la descoberta de dracs, gegants, esperits del bosc, fades 
(d’aigua, terra i aire). 

Quin nom tenen? com són? on se’ls pot trobar? què se’n sap? 
algú els ha vist? Per guardar totes les descobertes farem una 
guia que confeccionarem durant la setmana del Xup-xup, t’hi 
apuntes?

OBJECTIUS

- Anar a la recerca de personatges diminuts procedents de 
la tradició, gens coneguts per ells, amb l’excusa d’ajudar un 
gegant a aconseguir els seu objectiu.
- Aprendre a documentar-se i a compilar informació. 
- Conèixer un fil argumental que els assistents podran anar 
refent amb les seves aportacions.
- Realitzar una guia de camp pròpia que cadascú es podrà 
endur.

GUIA DE CAMP D’ÉSSERS SINGULARS 
DEL 6 AL 10 DE JULIOL, AMB ROSER ROS

ROSER ROS
Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de Tantàgora, ac-
tualment és professora de la Universitat Ramon Llull.Ha treballat 
en diverses escoles, ha format diverses generacions de mestres 
en formats com les escoles d’estiu i els cursos d’hivern orga-
nitzats per diverses instàncies en el vessant de la llengua i la 
literatura, especialment en la mediació literària i la narració de 
contes. Ha estat cofundadora i codirectora de la revista Infància 
que edita Rosa Sensat.

Gran coneixedora de la literatura de tradició oral, ha publicat 
nombroses versions de contes així com de creació pròpia. Tam-
bé ha creat diversos espectacles per a tot tipus de públics. L’any 
2010 va rebre el Premi Nacional de Cultura.



EL VESTIT NOU DE...
DEL 13 AL 17 DE JULIOL

Un dels contes més coneguts el va escriure Andersen i el va 
titular El vestit nou de l’emperador. El protagonista del conte 
buscava desesperadament el millor vestit nou per a ell. Amb El 
vestit nou de... us proposem fer un vestit nou per a personatges 
de ficció, personatges que han nascut entre les pàgines dels 
llibres. A través de les il·lustracions dels llibres on descansen 
aquests personatges coneixem els vestits que porten. Però el 
nostre repte serà reproduir les vestimentes amb l’ajuda de teles, 
tisores, patrons, maniquís, agulla, fil, etc.

Així que us proposem tot un repte! Replicar vestits com ara el de 
la nena d’Irene la valenta, o del nen de El paseo de un distraído, 
o de la noieta Matilda, o del cargol de El cavaller impetuós, o 
de l’ovella Selma, o del llop de La colección del abuelo, o dels 
cins tipus que protagonitzen Los cinco desastres.

OBJECTIUS

- Apropar-se a la costura i els seus estris.
- Adquirir destresa per cosir. 
- Conèixer diferents personatges de ficció. 

PEDRA
PEDRA és una companyia de direcció d’art i vestuari, creada per 
Marina Pujadas i Sofía Zunino l’any 2015. Estan especialitzades 
en el disseny de vestuari i l’exploració tèxtil. Creen i fabriquen 
posades en escena, universos visuals i conceptuals. El seu re-
refons abraça moltes disciplines. Posen la creativitat al servei 
de la cultura en totes les seves expressions, des del folklore 
fins a les propostes més d’avantguarda. Projectes destacats 
són els videoclips Flor de Cactus (2015) i Atlantis (2017), en 
col·laboració amb el músic Joan Miquel Oliver; la direcció de 
dues instal·lacions performatives per la Nit dels Museus, Me-
càniques al Museu del Disseny (2017) i Il·luminades al MUHBA 
(2018); el disseny d’espai pel festival BAM Cultura Viva (2018 
i 2019); i Las Magas (2018 / 2019), projecte comunitari de 
formació en vestuari escènic ideat per Comuart i impulsat per 
Pla de Barris i Bcn Activa. 



COORGANITZA:

/ tantagora

www.artiparaula.com   

/ museudeldisseny

http://museudeldisseny.barcelona.cat

#casalsdestiu #xup-xup

SEGUEIX-NOS!

http://www.tantagora.net
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/

