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VIII JORNADA: EL CÒMIC, UNA EINA PEDAGÒGICA  

 

Dia: Dijous 16 d’abril de 2015 

Lloc: Saló Internacional del Còmic de Barcelona (Palau núm. 2 de la Fira de Barcelona, 
Montjuïc) 

Hora:  

- Ponències: 17:00 a 20:00  

- Visites guiades:  

o Dijous 16 d’abril de 15:00h a 16:00h. Visita per a professors de secundària 

o Dijous 16 d’abril de 16:00h a 17:00h. Visita per a professors de primària 

A qui va dirigida: docents, pedagogs, bibliotecaris, editors... 

Organitza: FICOMIC i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Inscripció via web: http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura del 2 de 
març al 7 d’abril 

Places limitades. La inscripció a les ponències i a les visites guiades s’ha de fer per 
separat. 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 entre el 
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 vuitena edició comptarem 
amb Antonio Altarriba, un dels autors més destacats del panorama estatal del còmic, que 
combina la tasca d’autor i guionista amb la de crític i teòric. Ens parlarà sobre el còmic 
com un element literari i sobre com treballar-lo a classe, fent especial èmfasi en els 
recursos narratius i en els recursos didàctics. 

Un dels objectius de la Jornada és, a més, difondre experiències didàctiques que puguin 
servir com a model perquè altres professors les puguin aplicar amb els alumnes. Aquest 
any comptem amb quatre d’aquestes experiències, que provenen de diversos punts de 
Catalunya.  

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura
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Programa de la VII Jornada: El còmic, una eina pedagògica 

16:45h. Acreditació i signatura 

 
17:00h. Conferència  

L’art del còmic. Per què treballar el còmic a l’aula?, a càrrec d’Antonio Altarriba,  
Premi Nacional del Còmic per L'art de volar i catedràtic de literatura francesa de la 
Universitat del País Basc, ens apropa als recursos narratius del còmic i ens dóna les 
claus de per què treballar el còmic a l'aula i com fer-ho. 

18:15h. Experiències a l’aula 

18:15h. Vinyetes a l’aula, a càrrec de Manuel Piñeiro, mestre de l’Escola Els Secallets 
de Coma-ruga. Es presentaran les activitats del taller de l’àrea de visual i plàstica dedicat 
al novè art “Undersatanding Comics. How to create a còmic strip”. Aquesta activitat es fa 
a 5è de primària durant tot el curs i es fa bàsicament en llengua anglesa, tot i que també 
inclou activitats en català i castellà. 

18:40h. Homenatgem el Tintín, a càrrec de Magda Salvadó, Nil Saldanya i Foix Ortiz, 
mestres de l’Escola Mas i Perera de Vilafranca del Penedès. El Tintín, amb el seu 
poder de convocatòria, va convidar el 15 de novembre del 2014 tots els seus amics de 
l’escola, les seves famílies i els mestres en una matinal literària. Algunes activitats que es 
van fer van ser: busquem el tintinòleg de l’escola, fem el coet d’en Tintín, busquem els 
amics d’en Tintín, creació d’un còmic, racó de llibres del Tintín... 

19:05h. Maletes de còmic, a càrrec de Gemma Fontova, Ana Isabel Garrido i Carles 
Casas de l’Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat. Es va organitzar una 
gran exposició de còmics a la biblioteca del centre que va servir de base per a 
l’elaboració d’un treball de síntesi a segon d’ESO, en què l’objectiu final va 
ser l’elaboració d’un còmic col·laboratiu, i també per a una activitat de l’assignatura 
“Economia i organització d’empresa” de primer de batxillerat. Aquesta activitat es va fer 
en coordinació amb el CRP Baix Llobregat 5, en el marc d’actuacions de foment de la 
lectura centrades en el còmic. 

19:30h. Endinsa’t en el món del còmic! Dani Zarzuelo, dibuixant de còmic, i Àlex 
Cosials, coordinador del programa LECXIT, de la Fundació Bofill, que té per objectiu 
millorar la competència lectora amb activitats en horari extraescolar.  Presentació d’un 
taller on infants de 9 a 12 anys descobreixen i aprenen els secrets amagats que hi ha 
darrere de la creació d’un còmic i on poden ser els creadors de la seva pròpia història. 
Proposta d’activitat grupal emmarcada en el programa LECXIT (Lectura per a l’èxit 
educatiu). 

Visites guiades al 33è al Saló de Còmic 

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 16 d’abril de 15:00h. a 16:00h. visita per a professors de secundària. 
 Dijous 16 d’abril de 16:00h. a 17:00h. visita per a professors de primària. 
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Biografia del conferenciant 

Antonio Altarriba és assagista, novel·lista, crític, guionista de còmic i televisió i 
catedràtic de literatura francesa a la Universitat del País Basc. El 2010 va rebre el Premi 
Nacional de Còmic per L'art de volar. Com a autor de còmics destaca en el coneixement i 
la utilització magistral dels recursos narratius i literaris que són propis del mitjà. 

Es va iniciar en el món del còmic com a guionista, divulgador i assagista en els anys 80. 
En la faceta de guionista va començar a col·laborar amb fanzines i revistes locals amb el 
col·lectiu Z i a col·laborar amb Luís Royo a De vuelta (1983) i Desfase (1887).  

La seva obra més coneguda és L'art de volar (2009), considerada per la seva qualitat 
literària i gràfica un dels millors treballs de l'última dècada  i exemple de la maduresa del 
còmic a l'Estat espanyol. Existeix una completa guia didàctica per treballar l’obra a les 
aules, que es pot recuperar a:  
http://www.edicionsdeponent.com/EL_ARTE_DE_VOLAR_GUIA_DIDACTICA.pdf 

El seu últim treball, Yo , asesino  va sortir a la llum a finals de 2014 i ja ha rebut a França 
el premi "Grand Prix de la Critique ACBD 2015". 

Com a divulgador va començar organitzant les primeres jornades sobre còmic a la seva 
ciutat natal, Saragossa, ha organitzat i ha estat comissari de nombroses exposicions en 
diferents ciutats i ha participat en els documentals sobre còmics: Cómic. Noveno Arte 
(1989), Grandes maestros del cómic (1991) y La historia de los tebeos (2011). 

En la seva faceta com a assagista ha destacat a tractar de forma sistemàtica l'anàlisi 
acadèmic dels còmics espanyols entre les seves publicacions destaquen Comicsarías. 
Ensayo sobre una década de historieta española (1977-1987) i La España del tebeo. La 
historieta española de 1940 a 2000. Ha publicat articles i crítiques de còmic en diferents 
mitjans. 

També ha publicat diverses novel·les, especialment en la dècada dels 90.  

 

Més informació 

 

 Es pot trobar informació sobre el Saló del Còmic i les activitats per a grups 
escolars al 33è Saló del Còmic a: 

o 33è Saló del Còmic http://www.ficomic.com 
o Pàgina de L’impuls de la lectura del Departament d’Ensenyament 

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/activitatsliteraries/comic 
 

 Persones de contacte: 

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