
XV JORNADA PEDAGÒGICA COMIC BARCELONA 

Data: 6 de maig de 2022, de 15.00 a 20.00h.

Format: presencial 

Lloc: Fira de Montjuïc. 

PROGRAMA 

15.00h Acreditacions. 

15.30h Benvinguda a càrrec d’Andreu Freixes, subdirector general 

de Plurilingüisme, i Meritxell Puig, directora del Comic Barcelona. 

15.45h Conferència: “Per què són necessaris els còmics a l'aula”. A 

càrrec de Fernando de Felipe.  Conversarà amb Toni Guiral, crític, editor i 
guionista de còmics.

Fernando de Felipe Allué (Saragossa, 1965) és professor de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, dibuixant 

de còmics i guionista de cinema i televisió. 

Ha treballat en revistes com Toutain Editor i Totem el comix i ha publicat Nacido 

salvaje (1988), ADN (1989) i Marketing & Utopía Made in USA (Zona 84, 1990). 

És autor de la sèrie de còmic Black Decker des de l’any 1994. Ha dirigit el 

curtmetratge Oedipus (1997) i la col·lecció d'assajos cinematogràfics WideScreen 

per Glénat Espanya. Ha estat guionista de les pel·lícules Raíces de sangre 

(2002), Darkness (2002) i Palabras encadenadas (2003) 

Des de 1997 exerceix com a professor a la Universitat Blanquerna. Fernando de 

Felipe s'autodefineix així: "Soc un professor entusiasta al qual paguen per 

ensenyar de la forma més apassionada possible tot allò que estima amb 

bogeria". 

Va ser guardonat amb el premi a la "Millor obra de l'Any" en el 13è Saló del 

Còmic de Barcelona (1995) per Museum. 

Actualment l’Editorial ECC està reeditant tota la seva obra sota la col·lecció 

Biblioteca Fernando de Felipe. 

17.00h Pausa 



17.15h Presentació de publicacions a càrrec de les editorials participants en el 

Saló (Resevoir Books, Astiberri, Norma Editorial, Editorial Finestres, Garbuix 
Books).

17. 45h El còmic com a eina pedagògica a les aules: presentació de la nova

col·lecció de Còmic Infantil i Juvenil de Planeta Còmic, a càrrec de la seva editora

Míriam Rodríguez.

18.15h Presentació d’experiències de centres educatius: 

• “Ens comuniquem”. Treball interdisciplinar al voltant del còmic. Escola El
Sitjar (Linyola). A càrrec de Montserrat Giné Verge, Sònia Garcia Galitó i
Carme Aparicio Tudela.

• Club de lectura Ala Rota. Institut Cristòfol Despuig (Tortosa). A càrrec
d’Antoni Obiols Jornet i d’Albert Aragonès Salvat.

• Presentació del llibre Somiem?, del mestre de primària Adrià Homs. Aquest
llibre il·lustrat és un recull de somnis reals d'infants de vint-i-cinc països.

19.00h Tancament de la Jornada i visita lliure al saló. 

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de 

biblioteca de centres educatius.  

Període d’inscripció: del 8 al 29 d’abril de 2022. 

Enllaç a inscripció 

NOTA: Aquest programa és provisional, pot tenir alguna modificació. L’activitat té 

un aforament limitat. No s’acceptarà cap inscripció fora de dates. 

Contacte: biblioteques@xtec.cat 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?&p_any=2021-2022&p_codi=9000460555
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