FEM
UN
CÒMIC
Aquest, és un taller de còmic adreçat
a l’alumnat des de 3r de primària fins batxillerat.
Aquest alumnat té l’edat perfecta per a treballar el còmic,
conèixer-lo, valorar-lo, gaudir-lo i assentar els fonaments i
les bases que permeten ser
bons lectors i bones lectores.

Descripció del taller
◊ El taller té una durada de 50 min/1 h aprox. S’adapta a la durada d’una sessió escolar.
◊ És un taller pràctic on l’alumnat dibuixarà i aprendrà trucs i
procediments de dibuix senzills que li facilitaran expressar-se
a través d’aquest gènere i també valorar-lo.
◊ Tots els continguts i les activitats s’adapten i són útils independentment del gran ventall d’estils que té l’alumnat, tant si
algú li agrada el realisme, l’estil humorístic, el manga, la línia
clara, etc., aquest taller li serà d’utilitat.
◊ Tots els recursos estan pensats i elaborats per professionals
del còmic perquè siguen profitosos i efectius.
◊ L’alumnat s’emportarà a casa un munt de coneixements pràctics de gran valor.
◊ És un taller divertit, agradable i didàctic, on l’alumnat s’ho
passa molt bé aprenent i practicant el dibuix i la narració.

BENEFICIS DEL CÒMIC.

El còmic comparteix amb la literatura els mateixos beneficis lectors:
☺☺ Fomenta la creativitat
☺☺ Estimula l’escriptura
☺☺ Afavoreix la concentració
☺☺ Respecta els temps d’assimilació
☺☺ Anima el pensament fantàstic
☺☺ Enriqueix el vocabulari, per tant, millora la parla i amplia la
comprensió
☺☺ Amplia el ventall iconogràfic
☺☺ Desenvolupa l’empatia
☺☺ Sociabilitza
☺☺ És vehicle de coneixements i experiències... entre molts més
beneficis.
Practicar la narrativa visual a través del còmic, ajuda a valorar els
relats literaris, visuals o escoltats.

E

l treball del còmic a les
classes complementa en
gran manera a les unitats didàctiques, ja que suposa treballar i veure l’aplicació
pràctica d’un gran nombre de
continguts: lingüístics, narratius, compositius, artístics,
matemàtics, filosòfics...

RE ALI TZACI Ó
En qualsevol aula del centre que compte amb pissarra.
OBJECTIUS
►Descobrir
►
la importància d’aquest gènere com a obra artística
capaç de contar històries amb originalitat i creativitat particular.
►Conèixer
►
la sintaxi bàsica del llenguatge del còmic.
►Experimentar
►
processos i tècniques de realització.
►Expressar-se
►
lliure i autònomament a través de la historieta gràfica.
METODOLOGIA
Activa, participativa i interactiva. Per mitjà de breus explicacions,
exemples i activitats de dibuix.
ACTIVITATS
►Exposició
►
interactiva sobre el còmic.
►Què
►
són? On es troben?
►Procediments
►
bàsics de realització.
►Esborranys.
►
►Creació
►
de personatges. Cara -Expressions
►Cos
►
sencer.
►Proporcions.
►
Trucs.
►El
► moviment al còmic. Esquelet
►Posicions
►
►Signes
►
del llenguatge del còmic: idees, sorpreses, moviment
►Bafarades
►
MATERIALS
L’almnat disposarà de fulls de paper A4 i llapisseres Una aula amb
pissarra de guix o de retoladors (no pissarres digitals).

PRESSUPOST
El preu d’un taller són150 €
Si en són més d’un 100 € cada taller.
OFERTA
Podeu canviar el preu del taller per subscripcions de
Camacuc. Ex. Si feu dos tallers (200 euros) = 8 subscripcions anuals. Per aquest preu farem dos tallers i us
enviarem 8 revistes de cada número, bimestralment, i
durant un any al vostre centre.

Aquest taller és compatible amb les ajudes de foment de la
lectura que concedeix la Conselleria d’Educació.
També podeu contractar aquest taller a través de l’oferta
de tallers del SARC.

CONTACTE
Joan Escrivà Avinyó
628 22 69 09
edicionscamacuc@hotmail.com
www.camacuc .com

TALLER DE CÒMIC CAMACUC

