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ACTIVITATS PER A LES ESCOLES DINS DEL 
37 COMIC BARCELONA 

 

Data: Divendres 5 d’abril de 2019 

Lloc: COMIC BARCELONA (Palau núm 1, 2, 5 i Pl. Univers de la Fira de Barcelona, 
Montjuïc) 

Horari: 10h 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 COMIC 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. 
 
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 Comic Barcelona 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. 
 
Amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament també s’organitza la XII 
Trobada: El còmic una eina pedagògica dirigida als docents que té com a objectiu 
donar recursos pedagògics per a treballar a classe. Properament podreu trobar tota la 
informació a www.comic-barcelona.com 

Activitats 

Un any més Comic Barcelona ofereix un seguit d’activitats pensades especialment per 
a les escoles: 

ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ PRIMÀRIA: ESPAI CÒMIC KIDS 
 

 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 
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còmic, centrant-nos en la caracterització dels personatges i que creïn el seu 
propi còmic. 

o Horaris a les 10h, 11h, 12h, 13h i 14h 
o Capacitat 30 alumnes 

 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 a les 10h, 11h, 12h, 13h i 14h 
o Capacitat 30 alumnes 

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

o Horaris a les 10h, 11h, 12h, 13h i 14h 
o Capacitat 30 alumnes 

 

ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT 
 
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. 

o Horaris a les 10h, 11h, 12h, 13h i 14h 
o Capacitat 30 alumnes 

 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. 

o Horaris: a les 10h, 11h, 12h, 13h i 14h 
o Capacitat 30 alumnes 

 

Observacions: Cada centre educatiu podrà realitzar  

1 taller i un màxim de 2 grup-classe.  

Els grups més grans poden fer les Trobades amb autors 
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TROBADES AMB AUTOR: 

 

  “Sèries de còmics VS sèries d’animació! Semblances i diferències” amb Katia 
Grifols  
Xerrada introductòria al món de l’animació a través del còmic, comparant de 
manera divertida el que tenen en comú i el que no, amb l’objectiu d’informar 
sobre les seves similituds i como llegir/escriure/dibuixar còmics és una base 
sòlida per al món de l’animació. 

Horari: 10.30h 
Espai: Sala 5 

 

  “Masterclass autores de Green Class” amb David Tako i Jerome Hamon 
Els dos autors de Green Class, un còmic juvenil d’aventures, ens explicaran el 
procés que van seguir per a desenvolupar aquest atractiu còmic de fantasia, 
dibuixat en un grafisme proper al manga. 

Horari: 10.30h 
Espai: Sala 6 

 

  “Estamos todas bien” amb Ana Penyas  
Ens parlarà del seu llibre “Estamos todas bien”, premi del darrer 36 Saló del 
Còmic de Barcelona com a autora novell i Premio Nacional del Cómic 2018 del 
Ministerio de Cultura. Es tracta d’un còmic que revisa la història de les seves 
dues avies durant els anys del franquisme i l’actualitat. 

Horari: 11.30h 
Espai: Sala 5 

 

 “De la idea al còmic final” amb David Ramírez 
Es comentarà el procés que segueix aquest autor per a fer un còmic, des de la 
idea fins la realització final. Parlarà del seu desenvolupament, con s’inicia, la 
sinopsi, el guió acabat, el disseny dels personatges, l’storyborard, el dibuix a 
llapis, la tinta i el color. 

Horari: 11.30h 
Espai: Sala 6 

 

 “Dibuixant contra el bulling” amb Montse Rossell 
El bulling és un problema a les escoles. Amb el còmic es pot parlar d’aquest 
tema, exposar-lo i denunciar-lo. Montse Rossell ens parlarà de com fer-ho, en 
una història que sobre aquest tema està preparant amb el dibuixant Xavier 
Vallés. 

Horari: 12.30h 
Espai: Sala 5 
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 “Introducció a la professió d’historietista” amb Julio Serrano i Juanjo Cuerda  
Dos autors de còmics juvenils animaran als presents a la xerrada a introduir-se 
al món professional de la historieta. Explicaran, segons la seva experiència, com 
millorar la feina i com presentar els treballs. 

Horari: 12.30h 
Espai: Sala 6 

 
 

INSCRIPCIONS I COMPRA D’ENTRADES: 

- Per realitzar les activitats cal enviar la fitxa d’inscripció adjunta a 
pedagogia@ficomic.com  

- L’entrada al Comic Barcelona té un preu especial de 3 € per als alumnes i és 
gratuïta per als docents acompanyants.  

- Les escoles que realitzin les activitats hauran de comprar les entrades 
anticipades obligatòriament. El darrer dia per fer el pagament és el dijous 28 
de març. Adjunt trobareu un document amb el funcionament de la compra 
anticipada. 

- Les entrades per a grups escolars només són vàlides per al divendres 5 
d’abril. Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes. 

 

 

A més d’aquestes activitats adreçades als alumnes, aquest any tindrà lloc en el marc 
del 37 Comic Barcelona la  

XII Trobada: El còmic, una eina pedagògica 
Més informació a  

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

mailto:pedagogia@ficomic.com
http://www.comic-barcelona.com/
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

