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PROGRAMA 

A les 15 h Rebuda i acreditacions 
A les 15:15 h 

Benvinguda a càrrec de Mònica Pereña, sub-directora general de Plurilingüisme, i 
Meritxell Puig, directora del COMIC BARCELONA. 

A les 15:30 h 

Presentació: Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del còmic. 
David Fernàndez presentarà la primera obra publicada a l’estat dedicada 
exclusivament a donar recursos per treballar el còmic a classe. L’acompanyarà Ana 
Penyas, Premi Nacional de Còmic 2019, i autora d’Estamos todas bien, una de les 11 
propostes didàctiques que ens ofereix el llibre. 

A les 16:45 h 

Pausa 

A les 17 h 

Presentació de publicacions a càrrec de les editorials participants en el Saló. 

(Astiberri, Dibbuks, Penguin Random House, Planeta Cómic, Panini i Norma Editorial). 

A les 17:45 h 

Càpsula formativa La vinyeta i el muntatge seqüencial, a càrrec de l'Escola JOSO. 

A les 18:30 h 
Presentació d’experiències:  
- Reinterpretació del mite clàssic: del mite llegit al mite visual, a càrrec de l’Institut 

Anna Gironella de Mundet (Barcelona).  
- Apliquem l’ètica al novè art!, a càrrec de l’Institut Guineueta (Barcelona).  

A partir de les 19:00 h 

Cloenda i visita lliure al COMIC BARCELONA. 
 

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de biblioteca 
escolar i altres professionals interessats. El Departament d’Educació certificarà 5 hores de 
formació. 

Lloc : Fira Barcelona Montjuïc 

Període d’inscripció: del 20 de febrer al 25 de març de 2019. Aforament limitat. 

 Enllaç a inscripció 

https://www.comic-barcelona.com/ca/inici.cfm
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000460555
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