
Taller de còmic pels drets humans 
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 en drets humans presents al nostre entorn. 

Taller gratuït pels centres de batxillerat de la província de Barcelona 
 

 
Durada: 4 hores, que es distribueixen de forma variable, en funció de les necessitats 

del centre (4 sessions d’una hora; 2 sessions de dues hores; etc.). 
 

Dates: Es poden programar de setembre de 2014 a febrer de 2015. 
 

Matèries 
curriculars: 

El taller tracta continguts d’aprenentatge presents en matèries diverses:  
 Ciències per al món contemporani. 
 Filosofia i ciutadania. 
 Història del món contemporani.  
 Dibuix artístic. 
 Tècniques d’expressió gràfico-plàstica. 
 … 
 

Competències:  Comunicativa. 
 Personal i interpersonal. 
 Coneixement i interacció amb el món. 
 … 

 

Objectius:  Reflexionar sobre la vinculació de problemàtiques de l’entorn amb la 
globalització, donant a conèixer iniciatives de transformació social que 
posen en pràctica els valors de la solidaritat. 

 Promoure els drets humans i la globalització com un àmbit potencial de 
recerca en el treball de batxillerat.  

 Apropar-se al còmic com a mitjà d’expressió vàlid per explicar qualsevol 
tema. 

 
Activitat:  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. 
A través de vinyetes, es reflexiona sobre les problemàtiques socials de 
l’entorn, així com iniciatives ciutadanes pel desenvolupament sostenible i 
els drets humans. Se’ls proposa la realització d’una tira de còmic sobre 
aquest àmbit. 

 L’alumnat elabora una tira de còmic. Aquesta tasca permet aprofundir en 
la reflexió sobre les iniciatives ciutadanes de transformació social 
(sostenibilitat, consum responsable, defensa dels drets humans…), alhora 
que aprenen els elements bàsics del llenguatge del còmic. 

 Es presenten alguns còmics publicats, disponibles a les biblioteques 
municipals, que tracten qüestions de drets humans. 

 
 

 
Més informació: 

 
| 93 403 96 12 
| recercapau@ub.edu  
| http://recercapau.ub.edu/   

 
 

Amb el suport de: 
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