
                                                            
                                                       
 
 
 

 
 
 

ACTIVITATS PER A LES ESCOLES DINS DEL 
31è SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA 

 

Dates: 11 i 12 d’abril de 2013 
Lloc: Saló Internacional del Còmic de Barcelona (Palau núm. 8 de la Fira de 
Barcelona, Montjuïc) 
Horari: de 10 a 17 hores (L’horari del Saló del Còmic és de 10 a 21 h.) 
A qui va dirigit: alumnes de primària i secundària 
Organitza: FICOMIC amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya 

Presentació 

Per sisè any consecutiu FICOMIC i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya col·laboren per acostar el còmic a les escoles. Amb 
aquest objectiu es desenvolupen un seguit d’activitats al Saló del Còmic 
adreçades als professors i als alumnes. 

El còmic és considerat el novè art i el seu llenguatge, que rep el nom de 
narrativa dibuixada o art seqüencial, és una síntesi on la imatge i la paraula 
formen una realitat creativa. Com a mitjà d’expressió artística gaudeix d’un gran 
prestigi i ha aportat veritables obres mestres de la cultura contemporània. 

El còmic com a narrativa dibuixada té diverses aplicacions pedagògiques, sigui 
com a material de suport a les àrees (llengua, ciències socials, àrea de 
coneixement del medi, educació visual i plàstica…), sigui com una eina per a la 
comprensió lectora, per a l’ajuda de la capacitat de síntesis, com un element 
que aporta un ric llenguatge narratiu específic i, finalment, com un important  
element de foment de la lectura. 

Activitats 

Les escoles podran trobar en el Saló editorials nacionals i internacionals que en 
mostren les novetats i els fons de catàleg. Tanmateix, els còmics no vénen sols 
i es presentaran acompanyats d’exposicions de temàtica variada, tallers, 
conferències, un espai de jocs d’estratègia i un altre de videojocs, a més de les 
activitats específiques dirigides a l’àmbit educatiu.  
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El Saló ha preparat tota una sèrie d’activitats pensades especialment per a les 
escoles: 

• Concurs de creació de còmics “Salvem les espècies en perill 
d’extinció”, adreçat a alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària, 
ensenyament secundari obligatori  (ESO) i ensenyament postobligatori. 
La data límit d’admissió de treballs és el dia 15 de març de 2013. Els 
treballs guanyadors i els finalistes formaran part de l’exposició central del 
Saló del Còmic. A més, els autors guanyadors rebran una tauleta gràfica 
WACOM i els finalistes un lot de còmics (vegeu les bases del 
concurs). 

• Visita al Saló del Còmic per a grups escolars, amb un recorregut per 
les principals exposicions on es mostraran les principals exposicions i les 
obres dels diferents col·lectius professionals que formen part del món del 
còmic. Les visites es poden fer dijous dia 11 i divendres dia 12 d’abril de 
10 a 17 hores. Cal fer inscripció prèvia enviant un correu a 
pedagogia@ficomic.com i fer-hi constar com a assumpte VISITA 
GRUPS ESCOLARS. 

• Taller de còmic organitzat per l’Escola JOSO. Centre de Còmic i Arts 
Visuals. Cal fer inscripció prèvia enviant un correu a 
pedagogia@ficomic.com i fer-hi constar com a assumpte TALLER DE 
CÒMIC. 

Per als grups escolars que vulguin fer la visita al Saló del Còmic i/o assistir al 
Taller de còmic l’entrada té el preu especial de 2 € per als alumnes i és 
gratuïta per als docents acompanyants. Per obtenir aquest descompte, cal 
presentar a les taquilles un escrit amb el segell de l‘escola i el vistiplau de la 
direcció del centre, on consti el nombre d’alumnes i professors que volen 
accedir al Saló. Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes. 

A més d’aquestes activitats adreçades als alumnes, aquest any tindrà lloc en el 
marc del Saló del Còmic la  

VI Jornada: El còmic, una eina pedagògica 
Més informació a  

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura
http://comic-31.ficomic.com
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