Taller de còmic per a la ciutadania global
Adreçat a grups de Batxillerat.
Tot aprenent el llenguatge del còmic i les seves tècniques d’elaboració, ens aproparem a
la diversitat d’iniciatives de solidaritat i transformació social presents al nostre entorn.
Taller gratuït pels centres de batxillerat públics i concertats del Garraf

Durada:

4 hores, que es distribueixen de forma variable, en funció de l’horari de
l’assignatura (4 sessions d’una hora; 2 sessions de dues hores; ...).

Dates:

Es pot desenvolupar durant el curs 2013/2014.

Àrees curriculars:

El taller pot emmarcar-se en diverses àrees, essent les més idònies:
 Ciències per al món contemporani.
 Filosofia i ciutadania.
 Història.
 Història del món contemporani.
 Dibuix artístic.
 Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.
 …
Comunicativa.
Personal i interpersonal.
Coneixement i interacció amb el món.
…

Competències:

Objectius:

 Apropar-se al còmic com a mitjà d’expressió vàlid per explicar qualsevol tema.
 Donar a conèixer iniciatives de transformació social que posen en pràctica els
valors de la solidaritat davant problemàtiques d’abast global, d’una manera
entenedora i que els motivi a l’acció.

Activitat:








Organitza:

En col·laboració amb:

Es presenta el còmic com a mitjà d’expressió vàlid per tractar qualsevol tema.
S’explica la història del còmic i els elements bàsics d’aquest mitjà.
Es presenten diverses casos que tracten la realitat dels països del Sud i la seva
relació amb el Nord (factors que incideixen en la sostenibilitat, els drets humans
i propostes alternatives) i se’ls proposa la realització d’una tira de còmic sobre
alguna de les escenes, podent introduir-hi la seva pròpia narració.
L’alumnat elabora una tira de còmic. Aquesta tasca permet aprofundir en la
reflexió sobre les iniciatives de transformació social (sostenibilitat, consum
responsable, eradicació de la violència…), alhora que aprenen els elements
bàsics del llenguatge del còmic.
Es presenten alguns còmics publicats, disponibles a les biblioteques municipals,
que tracten problemàtiques de la globalització.
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