
 
 

 
 

 
 

 
VI JORNADA: EL CÒMIC, UNA EINA PEDAGÒGICA  

 

 
Dia: 11 d’abril de 2013 

Lloc: Saló Internacional del Còmic de Barcelona (Palau núm. 8 de la Fira de Barcelona, 
Montjuïc) 

Lloc: Sala Príncep (ponències) i Saló del Còmic (visites guiades) 

Hora:  

- Ponències: 17:00h a 20.00h  
- Visites guiades:  

o Dijous 11 d’abril de 15.00h – 16.00h. Visita per a professors de secundària. 

o Dijous 11 d’abril de 16.00h – 17.00h. Visita per a professors de primària. 

A qui va dirigit: docents, pedagogs, editors 

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

Inscripció via web: http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura del 5 de 
març al 5 d’abril 
Places limitades. L’adjudicació de les places, tant per a les ponències com per a les 
visites guiades, es farà per ordre d’inscripció.  
 

Presentació 

La jornada pedagògica del Saló del Còmic s’ha convertit en el punt de trobada del sector 
del còmic i el món de l’educació. Cada any la jornada vol donar eines innovadores al 
professorat per tal d’utilitzar el còmic a l’aula. En aquesta sisena edició volem conèixer les 
novel·les gràfiques de Lluís Juste de Nin en les quals, a través de l’adaptació d’obres de 
la literatura universal, narra diferents episodis de la història de Catalunya. Amb en Lluís 
Ballester ens acostarem a Maus: relat d’un supervivent, obra de referència quan es 
parla de còmic i pedagogia. Finalment coneixerem el projecte “Tebeos con clase” que 
s’està portant a terme amb èxit a diferents centres educatius de les Illes Canàries. 

En edicions anteriors hem conegut la història del còmic amb Antoni Guiral, hem après 
quins són els recursos narratius del còmic aplicats a classe amb Rosa Aparicio; ens hem 
aproximat a la història de Catalunya amb Oriol Garcia i a la Segona Guerra Mundial i 
l’holocaust jueu amb la col·laboració de la Fundació Anna Frank. Així mateix, Miguel 
Gallardo ens ha mostrat com el còmic pot ser una eina fonamental per a l’educació i per a 
la comunicació en el cas de l’autisme i d’altres discapacitats i Scott McCloud ens ha fet 
una classe magistral sobre teoria del còmic. També hem conegut com els superherois 
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ens poden ajudar a explicar les lleis científiques i hem vist com el manga pot ser un 
element útil en el desenvolupament personal dels nois i les noies.  

Programa VI Jornada: El còmic una eina pedagògica 

• LLUÍS JUSTE DE NIN. CRÒNIQUES A LLAPIS. La història de Catalunya 
vista per Lluís Juste de Nin.  

Dibuixant, il·lustrador i ninotaire, conegut pel seu vincle amb el món de la 
moda a través de la marca Armand Basi. Ha participat des dels anys seixanta 
en publicacions cíviques. Durant el franquisme i la transició va participar en 
publicacions opositores al règim i va col·laborar amb Manuel Vázquez 
Montalbán. Els anys vuitanta, per encàrrec de la Generalitat restaurada, va 
crear el personatge de "LA NORMA", que, amb textos de Tísner, fou la base 
de la primera campanya per a la normalització de la llengua catalana. Membre 
d'una família d'artistes i creadors, el 2004 apareix la seva primera novel·la 
gràfica  Els Nin. Memòries a llapis d'una família catalana, on, amb l'excusa 
d'un relat familiar al llarg de tres segles, Juste de Nin presenta una crònica 
minuciosa del nostre país amb un estil manuscrit. Posteriorment inicia un cicle 
de novel·les gràfiques conegut com a Cròniques a llapis, la història de 
Catalunya a través d’adaptacions lliures de la literatura universal: 
- Montecristo 1941 (2007), que és una versió ambientada a la Barcelona 

esclafada pel franquisme. 
- El Guepard 1970 (2008), basat en l'obra de Giuseppe di Lampedusa. 

Comença en els darrers anys de la dictadura i es situa principalment en el 
període de la transició democràtica.  

- Barcelona 1931. L'educació sentimental (2009), és una adaptació de 
l’obra de Gustave Flaubert, situada en la Barcelona republicana i 
revolucionària. Relata l'educació sentimental de Frederic Morell, estudiant 
de dret i somiatruites, en un dels període més apassionant i convuls de la 
nostra història i fa un retrat molt acurat de la vida de la capital catalana en 
aquells dies.  

- El quart poder (2010), és una adaptació “Bel Ami” de Maupassant i el seu 
marc és la Barcelona dels anys 20, en plena Dictadura de Primo de Rivera, 
amb una acurada descripció del món de la premsa i la vida nocturna i 
canalla de la ciutat.  

- La muntanya  màgica  (2011), adaptació lliure de l'obra de Thomas Mann. 
Descriu el període que va des de finals del s. XIX fins a l’inici de la Primera 
Guerra Mundial.  

- La fira de les vanitats (2012), versió lliure de l'obra “Vanity Fair” de 
William Thackeray, situada a la Barcelona del s. XIX (de la febre de l’or  
fins a la bomba del Liceu). 

• LLUÍS BALLESTER. Maus: Materials pedagògics d’un còmic.  

Professor de Mètodes d'Investigació en Educació en Universitat de les Illes 
Balears i autor de la guia didàctica complementària a l’edició en català de 
MAUS, publicada per Inrevés Edicions. A partir de l’exposició itinerant ”Maus. 
Relat d’un supervivent, d’Art Spiegelman” que durant el curs 2012-1013 està 
recorrent diferents centres d’ensenyament, ens acostarem a l’obra que va 
marcar un punt d’inflexió en la consideració del còmic com a obra literària, en 
gran part gràcies al fet que es tracta de l’únic còmic que ha rebut el premi 
Pulitzer. En la seva ponència, Lluís Ballester ens parlarà de la guia didàctica 
de Maus i d’altres propostes. 
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• TEBEOS CON CLASE, una experiència de còmic a l’aula. Joaquín Ayala 
Chinea, Santiago Suárez Sosa i Vicente Escobio García. 

Cada any es presenta a la jornada treballs duts a terme en centres educatius 
que tinguin com a eix el còmic. Enguany es presenta una iniciativa que està 
tenint molt bona acollida als centres de Tenerife i Gran Canària, en la qual han 
participat professors de set centres d’aquestes dues localitats amb la 
col·laboració del Departament de Gestió Cultural Tacoronte-Acentejo i el 
suport del Programa de Foment de la Lectura i Dinamització de Biblioteques 
Escolars de la Conselleria d’Educació del Govern de Canàries 

Visites guiades al 31è Saló del Còmic 

En molts casos, els docents desconeixen la gran varietat de producció de còmics que 
tenen a la seva disposició com a eina didàctica. En aquesta visita guiada els docents 
faran un recorregut pel Saló del Còmic per descobrir les editorials dels sector i les obres 
que poden ser més adequades per treballar els continguts curriculars de les àrees.  

Horari de les visites 
• Dijous 11 d’abril de 15.00h – 16.00h visita per a professors de secundària. 
• Dijous 11 d’abril de 16.00h – 17.00h visita per a professors de primària. 

 
 

Més informació 
 

• Es pot trobar informació sobre el Saló del Còmic i les activitats per a grups 
escolars al 31è Saló del Còmic a: 

o 31è Saló del Còmic http://comic-31.ficomic.com/default.cfm 
o Pàgina de L’impuls de la lectura del Departament d’Ensenyament  

http://www.xtec.cat/impulslectura/index.htm 

• Persones de contacte: 

o Oriol Borràs (pedagogia@ficomic.com)  
o María José Sánchez  (mariajose.sanchez@gencat.cat) 
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