
CÒMIC PELS DRETS HUMANS 

I LA CIUTADANIA GLOBAL


(Proposta on-line)    
 



INTRODUCCIÓ 

Amb aquesta proposta es pretén donar continuïtat i alternativa als tallers de 
còmic per a una ciutadania global que, a causa de la incertesa i mesures de 
prevenció derivades de la COVID-19, no es puguin realitzar presencialment 
als centres educatius.


La proposta es poder mantenir la mateixa estructura de 4 sessions del taller, 
però adaptant les nostres explicacions al format digital de videoconferència. 
Utilitzarem les eines de comunicació necessàries per fer efectiu el nostre 
taller, tenint sempre en compte, i adaptant-nos, a les capacitats 
tecnològiques de cada centre educatiu.


Cadascuna de les 4 sessions tindran una durada d’una hora. S’acompanyarà 
tots els conceptes amb exemples pràctics i visuals per complementar les 
explicacions.  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“La clau de 
l’educació no 


 és ensenyar, 

 es despertar”. 

-Ernest Renan



DESENVOLUPAMENT DEL TALLER 

El taller estarà dividit de la següent manera: 


SESSIÓ 1: 
Presentació de l’activitat. Introducció al concepte de solidaritat i de dret 
humà. Introducció al concepte i a la història del còmic. Els tres principals 
models i estils de còmic. La producció d’un còmic. 
SESSIÓ 2: 
Explicació dels principals Plans. Les bafarades. Les onomatopeies. Les 
metàfores visuals. Distribució dels i les participants en grups de treball. 
Escollir la temàtica. Idear l’argument de la història. Creació del guió tècnic. 
SESSIÓ 3: 
Disseny del vinyetatge i composició de la pàgina. Esbós. Disseny de 
personatges. Dibuix de la historieta a llapis. Inserció del diàlegs i 
bafarades. Correcció ortogràfica del text. 
SESSIÓ 4: 
Entintat del dibuix. Esborrat de llapis i neteja del dibuix. Aplicar color al 
còmic. Presentació dels treballs. Tancament del taller.

“L’art 
d’ensenyar 
és l’art 
d’ajudar a 
descobrir”.

-Mark Van Doren
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NECESSITATS TÈCNIQUES I MATERIALS 

Es requerirà del centre una connexió a internet, Un ordinador amb webcam i 
micròfon, un software de vídeoconferència (Skype, Zoom, Jitsi, Google 
Hangouts, etc) i un vídeo projector o pissarra digital, per poder realitzar les 
sessions telemàticament.


Material necessari per l’alumnat: 
-Llapis

-Goma

-Maquineta de fer punta

-Regle de 30cm.

-Fulls DIN A-4 (o DIN A-3)

-Punta fina 0,5mm. Aprox color negre (tipus Stabilo Point 88, Pilot Vball, etc)

-Rotulador 3mm. Aprox. color negre (tipus Edding 1200, Carioca, Alpino, etc)

-Llapis de colors variats
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