
                                                            
                                                       
 

 
 

ACTIVITATS PER A LES ESCOLES DINS DEL 
36è SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA 

 

Dates: 12 i 13 d’abril de 2018 

Lloc: Saló Internacional del Còmic de Barcelona (Palau núm 2, 4, 5 i Pl. Univers de la 
Fira de Barcelona, Montjuïc) 

Horari: 10 a 20h. 

A qui va dirigit: alumnes de primària, secundària i batxillerat 

Organitza: FICOMIC amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

Presentació 

El Saló del Còmic de Barcelona aposta cada any per fomentar les visites dels centres 
educatius amb la intenció d’acostar el novè art i el seu llenguatge als escolars amb un 
intens programa d’activitats.  
 
El còmic és una síntesi d’imatge i paraula en un sol producte artístic. Aquesta 
combinació de text i imatge dóna lloc a un discurs fàcilment comprensible i estimulant 
per als lectors més joves i per a aquells que no tenen l'hàbit de lectura adquirit. El 
còmic, doncs, és en una eina pedagògica de gran utilitat a classe. El Saló té com a 
objectiu mostrar, d’una manera lúdica, els vessants pedagògics del còmic, des de la 
comprensió lectora fins als recursos narratius propis del còmic passant per la capacitat 
de síntesi i la seva funció com a suport en la majoria d’àrees curriculars. 

Activitats 

Com cada any el Saló ofereix un seguit d’activitats consolidades com els tallers de 
còmic i les xerrades sobre el món de la historieta, acompanyades de la creació d’un 
nou espai, el Còmic Kids, creat amb l’objectiu de reforçar les activitats dirigides als 
alumnes d’educació primària creant una àrea que sigui atractiva, pedagògica i que 
incentivi als infants a la lectura.   

Aquest nou espai de gairebé 3.000m2 comptarà amb diferents àrees: tallers de còmic 
on els nens podran fer els seus propis dibuixos, personatges, còmic ... espai de jocs, 
conta contes, espai de lectura, taller de xapes i una exposició central on s'explicarà als 
nens com es fa un còmic.  
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ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ PRIMÀRIA: ESPAI COMIC KIDS 
 

• TALLER COMIC PER PETITS (5 a 7 anys). Adaptació del taller de còmics per a 
alumnes de primària, els més petits, l’objectiu del taller és fer un primer 
apropament als aspectes fonamentals del còmic, centrant-nos en la 
caracterització dels personatges.  

CURSOS D’INICIACIÓ AL DIBUIX DE PERSONATGES AMB KIKO DA SILVA (Para 
peques de 5 a 7 años). Aprèn a crear diferents personatges de còmic a partir de 4 
mètodes senzills: 
 Mètode de Repetició (utilitzat pel mestre Ibañez) crea a Mortadelo i Filemó i 

a tots els personatges fàcilment. 
 Mètode Mariquitilla (Aprèn el mètode de dibuix de Matt Groening creador 

dels Simpson) 
 Mètode Genètic (Crea als personatges de la família de Shin Chan, amb un 

curiós mètode basat en la semblança de pares i fills) 
 Mètode Kiko da Silva (Aprèn a dibuixar a FIZ, el nen més porc del món i les 

seves amigues les caques, sense tacar !!!) 
 Divendres a les 12h: 12-12:45h Dibuixant Barrufets amb l’autor Miguel Díaz 

Vizoso 

o Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10h, 11h, 12h i 13h 

• TALLER DE CÒMIC DE 8 A 12 ANYS organitzat per l’Escola JOSO. Centre de 
Còmic i Arts Visuals. Adaptació del taller de còmics per a alumnes de primària, 
l’objectiu del taller és fer un primer apropament als aspectes fonamentals del 
còmic, centrant-nos en la caracterització dels personatges i que creïn el seu 
propi còmic. 
 

¡¡CONVERTEIX LA TEVA FAMILIA EN SUPER HEROIS!! 
El taller constarà de tres activitats diferents, que, de forma simple, construiran 
el procés de creació d'una petita aventura auto conclusiva d'una pàgina. 
 

Fases: 
A- Transforma a la teva pròpia família en súper herois. Crea els teus 
personatges. 

B- Qui són els dolents ?; Dissenya els supermalvats. 

C-Completa una pàgina d'historieta; L'aventura de la nostra família de 
súper- herois. 

o Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10h, 11h, 12h i 13h 

• COMICPLAY: Tallers de jocs on es faran manualitats, puzle de còmic, com 
construir una seqüencia de còmic, vinyetes per ordenar, col·locar les bafarades 
de diàlegs a la vinyeta... 

o Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 11h, 12h i 13h 
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• TALLER DE XAPES: Els nens podran crear la seva pròpia xapa, podran dibuixar el 
que més els agradi i una vegada pintat es podran fer la seva xapa. Tallers que 
duren uns 20min o el que tardin els nens en pintar el personatge o el que 
vulguin que surti a la xapa. 

 
o Horari: Dijous 12 i divendres 13 a les 11h, 12h i 13h 
 

• COMICTECA: Espai de lectura on tindrem contacontes que explicaran i llegiran 
als nens els còmics: 

o Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 11h, 12h i 13h 

• ESPAI LEGO ® MARVEL ™ SUPER HEROES: espai on els nens es podran convertir 
en superherois: Podràs gaudir de grans activitats com la zona de construcció, 
amb elements per construir i rèpliques de personatges de LEGO ® Marvel ™ 
Super Heroes. Podràs provar els teus reflexes i velocitat en la divertida màquina 
de wakamole, tractant d'aconseguir la puntuació més alta. I per a aquells que 
vulguin anotar més gols, podran jugar a la zona d'Air Hoquei ". en acabar les 
activitats els nens s’emportaran un diploma.  

 
o Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10h, 11h, 12h i 13h 

ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
TALLERS DE CÒMIC 
 

• Taller de còmic organitzat per l’Escola JOSO. Centre de Còmic i Arts Visuals. 
Aquesta activitat té com a objectiu la difusió dels aspectes fonamentals de la 
historieta, com ara el guió, el desenvolupament i caracterització de 
personatges, el muntatge seqüencial, l'art final, etc. Posant, un èmfasi molt 
especial en els processos del dibuix per a còmic. 

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10h, 11h, 12h i 13h 

• Taller d’animació organitzat per l’Escola JOSO. Centre de Còmic i Arts Visuals. 
El taller dona la possibilitat de participar en els processos necessaris per crear 
les seqüències de dibuixos usant materials específics com taules de llum. Amb 
la possibilitat de la gravació i posterior edició dels dibuixos per crear l'animació. 
Edat: Secundària i Batxillerat 

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10h, 11h, 12h i 13h 

CONFERÈNCIES  
 

• Cómo nace una autora amb Lorena Álvarez.  

Lorena Álvarez és una il·lustradora colombiana que ha publicat dos àlbums 
dirigits al públic infantil/juvenil. En aquesta xerrada de 40 minuts, explicarà com 
va acabar convertint-se en il·lustradora i la seva experiència creant els àlbums. 

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 10.15h 
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• Els esports al manga amb Oriol Estrada 

Oriol Estrada, divulgador de còmic i expert en la cultura japonesa, farà una 
introducció al món del manga dels esports, explicant perquè el gènere esportiu 
té tant èxit al Japó.  

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 11h 

 

• Superheroïnes amb Shea Fontana 

Shea Fontana és guionista de còmics, i ha destacat per la seva feina amb les DC 
Super Hero Girls, una visió més juvenil de les heroïnes clàssiques de l’editorial 
(Wonder Woman, Supergirl, etc.). Explicarà la seva experiència i què implica 
treballar amb superheroïnes adolescents. 

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 12h 

• Com es fa un webcòmic, una nova manera de publicar còmics amb Maliki 

Maliki és una dibuixant francesa creadora del webcòmic BLOG que té milers de 
seguidors a França. Ara acaba de publicar en castellà amb Ediciones Babylon un 
volum que reuneix les seves històries publicades a Internet. Explicarà la seva 
experiència com a dibuixant i en què consisteix publicar un webcòmic.  

Horaris: dijous 12 i divendres 13 a les 12h 

 
CONCURS DE CÒMIC ESCOLAR 

 
• Concurs de creació de còmics, adreçat a alumnes de cicle mitjà de primària, 

cicle superior de primària i ensenyament secundari obligatori  (ESO). La data 
límit d’admissió de treballs és el dia 7 de març de 2018. (vegeu les bases del 
concurs). 

 

 

Informacions pràctiques: 

- Per realitzar les activitats cal una inscripció prèvia enviant un correu electrònic 
a pedagogia@ficomic.com especificant: Centre, edat, número d’alumnes i 
activitat que voleu realitzar. 

- Cada centre educatiu podrà realitzar un màxim de 2 tallers de l’Escola JOSO 

- Per als grups escolars que vulguin fer la visita al Saló del Còmic i/o assistir al 
Taller de còmic l’entrada té el preu especial de 3 € per als alumnes i és 
gratuïta per als docents acompanyants. Per obtenir aquest descompte, cal 
presentar a les taquilles un escrit amb el segell de l‘escola i el vistiplau de la 
direcció del centre, on consti el nombre d’alumnes i professors que volen 
accedir al Saló.  
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https://www.comic-barcelona.com/cat/concurs-escolar.cfm
https://www.comic-barcelona.com/cat/concurs-escolar.cfm
mailto:pedagogia@ficomic.com


- Els grups escolars podran comprar les entrades anticipades fins el 6 d’abril.  

- També es podran comprar les entrades el mateix dia de la visita. Les entrades 
per a escoles no s’exhaureixen. Les taquilles estaran ubicades a la Plaça 
Espanya i obriran a les 10.00h.  

- Els grups que facin l’activitat a les 10h hauran de comprar les entrades 
anticipades.  

- Les entrades per a grups escolars només són vàlides per al dijous 30 i el 
divendres 31 de març. Aquesta promoció no és acumulable a altres 
descomptes. 

 

 

A més d’aquestes activitats adreçades als alumnes, aquest any tindrà lloc en el marc 
del Saló del Còmic la  

XIa Jornada: El còmic, una eina pedagògica 
Més informació a  

www.comic-barcelona.com  
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura 

 5 

http://www.comic-barcelona.com/
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

