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RESUM 
Mitjançant la xarxa 3858, s’ha pretés oferir, tal com ja s’ha fet en diverses convocatòries prèvies del 
programa de xarxes de la Universitat d’Alacant, presència acadèmica a la tasca d’estudi i de difusió 
sobre les possibilitats didàctiques del còmic que s’està desenvolupant des dels nuclis dels grups 
Unicòmic i CLUECA. En aquest sentit, la memòria aspira a ser testimoni del treball investigador i 
docent dut a terme pels membres de la xarxa durant el curs 2016-2017. Al nostre parer, fer recompte 
del camí recorregut és condició indispensable per a ataüllar el futur, en el qual haurem de depurar les 
activitats realitzades i, en conseqüència, ampliar-les i fer-les perdurar en el temps. 
 
Paraules clau

aplicacions didàctiques; còmic; narració gràfica; Unicòmic; CLUECA.

1. INTRODUCCIÓ 
El propòsit d’aquesta memòria és fer una crònica pormenoritzada de les activitats 

desenvolupades sota l’empara de la xarxa “La narració gràfica en àmbit universitari. Perspectives 
didàctiques del còmic i de l’àlbum il·lustrat” (codi 3858) a partir de la seua constitució com a tal, 
així com pel que es refereix a activitats desplegades pels membres que la componen a partir del grup-
matriu en el període corresponent al curs 2016-2017.

Com va quedar de manifest en la sol·licitud de conformació de la xarxa arran la convocatòria 
pertinent per al present curs, la tasca d’investigació pedagògica al voltant de la narrativa gràfica de 
què es fa relat en les pàgines següents ha partit dels següents objectius prioritaris: 

−	 reivindicar la narració gràfica com a mitjà d’expressió artística, especialment, entre 
altres possibilitats, pel potencial que ofereix de cara a treballar continguts tant 
d’educació literària (Ballester, 2015; Mendoza, 2001; Zayas, 2011) com d’educació 
emocional a les aules; 

−	 enumerar-ne les possibilitats didàctiques; 
−	 fomentar l’ús del còmic i de l’àlbum il·lustrat en assignatures de la Universitat 
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d’Alacant; 
−	 promoure la creació de materials específics, destinats a ser emprats en el marc 

d’assignatures de la Universitat d’Alacant; 
−	 analitzar la presència de del còmic i de l’àlbum il·lustrat en centres escolars i la relació 

amb el currículum; 
−	 proposar un cànon escolar (Rovira / Ortiz 2015: 503-508) adient per a diverses etapes 

escolars;
−	 i assesorar i promocionar treballs d’investigació (TFG i TFM).

Cal assenyalar que signen la memòria tots els membres conformants de la xarxa, entre els 
quals cal apuntar que Eduard Baile López ha actuat com a coordinador. 

 
2. MÈTODE 

El desplegament dels objectes suara apuntats comporta que la xarxa ha hagut d’afrontar un 
procés metodològic consistent en aquestes diverses accions, afrontades entre tots els membres que la 
conformen i que, alhora, són cosignants d’aquesta memòria: 

- anàlisi de diverses assignatures per a descriure la presència de la narració gràfica i, així, 
proposar nous materials que puguen ser-hi implementats;

- investigació qualitativa de la presència del còmic i de l’àlbum il·lustrat en el currículum 
d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat, i com ha d’afectar això al plantejament de diverses 
assignatures impartides a la Universitat d’Alacant;

- anàlisi de la presència de del còmic i de l’àlbum il·lustrat en el currículum d’Educació 
Primària, Secundària i Batxillerat, i les possibilitats per a les assignatures de Llengua i Literatura i 
Geografia i Història, i com ha d’afectar això al plantejament de diverses assignatures impartides a la 
Universitat d’Alacant;

- selecció d’un cànon escolar d’obres per a diverses etapes;
- recopilació de bibliografia específica al voltant del còmic i de l’àlbum il·lustrat, sobretot a 

partir de la voluntat de fer-la servir com a material de consulta referencial en diverses assignatures de 
la Universitat d’Alacant.

Aquestes accions s’han vehiculat, fonamentalment, a partir de dos focus d’estudi acadèmic 
i de difusió investigadora: d’una banda,  Unicómic (<http://www.unicomic.org/>); d’altra, el Club de 
Lectura Universitari de Còmic i Àlbum Il·lustrat-CLUECA (<http://cluecaleeis.blogspot.com.es/>).

Quanta a Unicòmic, es tracta d’un equip d’anàlisi de la historieta com a mitjà artístic, 
especialment respecte al seu potencial didàctic, i la secretaria acadèmica del qual correspon a tres dels 
membres de la xarxa que ací presentem (Eduard Baile López, pertanyent al Departament de Filologia 
Catalana, i Francisco J. Ortiz Hernández i José Rovira Collado, ambdós professors del Departament 
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d’Innovació i Formació Didàctica). Com a plasmació més visible del treball del grup, és necessari 
esmentar que s’organitzen de manera anual unes jornades sota la denominació Unicòmic. Jornades 
del Còmic de la Universitat d’Alacant, la més recent edició de les quals va tenir lloc entre el 23 i el 
25 de març del 2017 (val a dir que es tracta de la reunió d’especialistes sobre còmic més antiga entre 
les que encara es continuen celebrant en àmbit universitari espanyol i que s’ofereix com a curs per a 
l’alumnat tal com es pot comprovar a: https://cultura.ua.es/es/talleres/2016-17/2/unicomic-2017-xix-jornadas-del-

comic-en-la-universidad-de-alicante.html). Per a aquesta edició, cal indicar que els coordinadors acadèmics 
foren els ja esmentats Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz Hernández i José Rovira Collado. 
Entre els temes tractats, va haver-hi sengles sessions monogràfiques dedicades a la representació del 
sexe en el còmic i a les possibilitats didactiques de la narrativa gràfica, amb la participació, a més de 
professorat, d’alumnat de la Universitat d’Alacant. 

Fig. 1. Cartell de l’edició del 2017 d’Unicòmic. XIX Jornades de Còmic 

de la Universitat d’Alacant,  a càrrec del dibuixant Juanan Ramírez (llapis i tinta) i Diego García Cruz (color). 

 
Taula 1. Programa d’Unicòmic. XIX Jornades de Còmic de la Universitat d’Alacant

Dijous 23 de març
Reflexions al voltant del còmic (I): còmics i educació
10:00-10:15: Inauguració.
10:15-10:30: Continguts i avaluació (Eduard Baile López i Francisco J. Ortiz, UA).
10:30-11:00: “Estampas cervantinas de la narrativa gráfica para un centenario” (José Rovira Collado, 

UA).
11:00-11:30: “Leyendo en red a Paco Roca: presencia en Goodreads” (Patricia Sánchez García, UA).
11:30-12:00: “Cuentos tradicionales en cómics y videojuegos: el caso Fábulas” (Rocío Serna Rodrigo, 

Unicómic).
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12:00-12:30: Pausa.

12:30-13:30: Taula redona: “Cómic didáctico en el mundo digital”. Modera: José Rovira Collado, UA: 
Álvaro Díaz Díaz: “Leer cómic en Internet”; Marco Cubí Barba: “Comictubers, de la viñeta a la red”; José 
Manuel García Gómez: “El cómic en la escuela desde una perspectiva sociológica”; i Daniel López Castelló: 
“Mites i avantatges del còmic a l’educació”.

13:30-14:00: “Alfonso Azpiri y Luis Royo. Influencias en los videojuegos de la edad de oro del 
software español” (Ramón Sánchez Verdú, Unicòmic).

16:30-17:30: Conferència convidada: “El cómic de superhéroes en las narrativas transmedia” (José 
Manuel de Amo, Universidad de Almería).

17:30-18:15: Presentació: Sangre en el suelo. Amb el dibuixant ROMÁN LÓPEZ CABRERA.

18.15-18.45: Pausa.

Història i còmic
18:45-19:30: Presentació: Esperaré siempre tu regreso. Amb l’autor JORDI PEIDRO.
19:30-20:15: Presentació: La Brigada Lincoln. Amb el guionista PABLO DURÁ i el dibuixant 

CARLES ESQUEMBRE.
20:15-21:00: Presentació: Lorca. Un poeta en Nueva York. Amb l’autor CARLES ESQUEMBRE.
21:00-22:00: Taula redona / Sessió de signatures.

Divendres 24 de març
Reflexions al voltant del còmic (II): monogràfic “L’erotisme en el còmic”. Coordina: Francisco J. 

Ortiz, UA.
10.00-11.00: Projecció del documental Sex in the Comix (2012).
11.00-12.00: “Erotismo y censura: la batalla hipócrita” (Luis Gasca).

12.00-12.30: Pausa.

12.30-13.00: “’Omaha’ the Cat Dancer: la normalització del sexe” (Eduard Baile López, UA).
13.00-13.45: “Besos negros y chicas perdidas. El cómic erótico de autor y la asimilación del prestigio 

ajeno” (Francisco J. Ortiz, UA).
13.45-14.30: “Crecer con Milo Manara o la incontenible querencia por el sexo desbocado” (Sergio G. 

Mateo).

L’actualitat del còmic: còmic i cultura
16:30-18:00: “Recordando a Paco Camarasa”, amb LUIS GASCA y ÁLVARO PONS. Presenta: Paco 

Linares.

18:00-18:30: Pausa.

2283MODALITAT 3   / MODALIDAD 3



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-42284

18:30-19:15: Trobada: PABLO AULADELL (El Paraíso perdido, Premio Nacional del Cómic 2016).
19:15-20:00: Trobada: ANTONIO ALTARRIBA (El arte de volar, Premio Nacional del Cómic 2012).
20:00-20:30: Taula redona: “Actualidad del Premio Nacional del Cómic”. Amb Antonio Altarriba, 

Pablo Auladell, Eduard Baile López y José Rovira Collado.
20:30-22:00: Homenatge a Víctor Mora. Projeccio del documental De la il·lusió al mite (2006).

Dissabte 25 de març
Reflexions al voltant del còmic (III)
09:30-10:00: “El espejo de Priya. Un cómic contra la violencia de género” (Natalia Contreras de la 

Llave, UA).
10:00-10:30: “El manga en la educación literaria: una herramienta para el fomento de la lectura” (Ana 

María Draghia, UA).
10:30-11:00: “El cómic en las bibliotecas universitarias de nuestro entorno” (José Pablo Gallo León, 

UA).
11:00-11:30: “Transcómics: los cómics como recurso para visibilizar la realidad trans” (Guillermo 

Soler, UA).

11:30-12:00: Pausa.

12:00-13:00: Taula redona: “El cómic como instrumento didáctico”. Modera: Pilar Pomares Puig, UA: 
Aurora Estañ Cerdá: “Expresión oral a través del cómic con y sin palabras en Educación Infantil”; Alba San 
Román: “Trabajar la interculturalidad y la inmigración a través del cómic en Educación Primaria”; Héctor 
Romero: “El cómic: propuesta didáctica para la adquisición progresiva de la lectoescritura”; i Pilar Pomares 
Puig: “Un cómic para explicar el Trastorno Específico del lenguaje (TEL)”.

13:00-13:30: “La antigüedad española en el tebeo” (Jacobo Hernando Morejón, Universidad de 
Málaga).

13:30-13:45: “Unicómic conmemora centenarios en 2017: TBO y Will Eisner” (Joan Miquel Rovira 
Collado, Aula de Cómic de la UA).

13:45-14:00: “Nous projectes d’Unicòmic: Aula de Còmic, CLUECA, Xarxa de Docència Universitària 
i Unicòmic 2018. Congrés Internacional d’estudis universitaris al voltant del còmic” (Eduard Baile López i 
José Rovira Collado, UA).

Trobada amb autors
16:30-17:00: Presentació: Killertoons núm. 2. Amb els autors VICENTE NAVARRO i JUAN SOLER.
17:00-18:00: Trobada: JOAN TRETZE (El sistema D13).
18:00-19:00: Trobada: ANDRÉS PALOMINO (Las crónicas PSN).

19:00-19:30: Pausa.

19:30-20:30: Taula redona: “El webcómic en la actualidad del cómic”. Modera: Jorge de Prada: amb 
Mario Domínguez, Nerea Morell, Andrés Palomino i Joan Tretze.

20:30-21:30: Trobada: SERGIO CÓRDOBA (Freaks in Love, Malas tierras, La hija de la tormenta, 

2284



Año 1000: La sangre). Amb l’editor JOSEBA BASALO (Aleta Ediciones).
21:30-22:00: Sessió de signatures / Cloenda.

Pel que es refereix al Club de Lectura Universitari de Còmic i Àlbum Il·lustrat (CLUECA), 
consisteix en un grup de suport a la promoció de la lectura de còmic i d’àlbum infantil sota el patrocini 
del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la UA. Tal com ocorre amb les Jornades, 
la coordinació recau en Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz Hernández i José Rovira Collado, i 
du a terme un pla de treball a biblioteques, centres de secundària i d’altres des del 2011-2012. Sense 
necessitat d’estendre’ns massa, assenyalem que serveix de punt de trobada mensual per a comentar 
obres referencials de la narrativa gràfica, alternant còmic i àlbum il·lustrat i, a més a més, amb el 
suport freqüent d’autors o especialistes. Així mateix, és important destacar que ha tendit, recentment, 
a desenvolupar-se sota el lema “Lectures Educatives, Interculturals i Solidàries» (LEEIS) com a 
proposta de foment de la lectura, per la qual cosa mostra una atenció creixent per organitzar trobades 
en biblioteques públiques.  

Indiquem, per a qui en vulga més informació, que l’activitat se centralitza des del web  <http://

cluecaleeis.blogspot.com.es/>.

 
3. RESULTATS
3.1 Impacte docent

La introducció de continguts al voltant de la narrativa gràfica en assignatures del grau impartides 
a la UA està, certament, lluny de ser satisfactòria. No obstant això, el fet que diversos membres del 
grup Unicòmic formen part del cos docent d’aquesta universitat ha permés que, progressivament, el 
mitjà traga el cap en algunes matèries, ni que siga tímidament. 

Tenint en compte que el nostre àmbit d’actuació es refereix, eminentment, a la Facultat 
d’Educació, citem breument alguns exemples d’assignatures impartides en aquest centre:

−	 en l’assignatura “Didáctica de la lectura y la escritura” (17530), oferida pel 
Departament d’Innovació i Formació Didàctica de la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant, s’hi ha incorporat el còmic com a suport de lectura alternatiu i amb un alt valor 
potencial en termes educatius;

−	 en “Literatura Catalana Infantil” (17015 per a l’especialitat d’Educació Infantil; 
17557 per a Educació Primària), oferida des del Departament de Filologia Catalana, s’atén a 
la historieta dins del denominat com a bloc 2 del temari (“Els gèneres de la literatura infantil 
i juvenil”);

−	 finalment, encara que no siga una referència concreta a continguts, cal assenyalar 
que diversos cómics formen part del llistat de lectures obligatòries de les assignatures “Llengua 
Catalana I per a l’Educació Infantil” (17105) i “Llengua Catalana I per a l’Educació Primària” 
(17513), ítems que són presos com a punt de partida per a exposicions orals en grup amb 
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èmfasi en la fonètica, d’una banda, i la conjugació verbal, d’una altra.

Juntament amb la polinització de continguts relacionats amb la narrativa gràfica en les 
assignatures de grau, un altre focus de treball a les aules universitàries remet a la direcció de 
Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster. 

Pel que es refereix als TFG citem-ne:
-José Manuel García Gómez, “Cómic, sociedad y escuela”, tutoritzat perJosé Rovira;
-Carmen Alemañ Díez, “El uso del cómic para trabajar la competencia de la autonomía 

en Educación Infantil”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz; 
-Cristina Mateo Pastor, “Mafalda de Quino como herramienta didáctica para la 

enseñanza de la lectoescritura en Educación Infantil”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz; 
-Elizabet Rodríguez Blázquez, “El maravilloso mundo de Paco Roca”, tutoritzat per 

Pilar Pomares Puig.

Complementàriament, indiquem també els TFG basats en l’anàlisi d’àlbums il·lustrats, 
que són acollits en aquesta xarxa mitjançant el concepte de narrativa gràfica: 

−	 Salvador Bernabé Guirao, “Leyendo diversidad trans: el álbum ilustrado como 
recurso inclusivo”, tutoritzat per Guillermo Soler;

−	 Gloria Melero Molina, “Expresión de las emociones mediante el uso del álbum 
ilustrado”, tutoritzat per Guillermo Soler; 

−	 Reneé Gómez Aracil, “Los chicos no visten de rosa”, tutoritzat per Guillermo 
Soler;

−	 Ana Estrada Méndez, “La inmigración en los álbumes ilustrados”, tutoritzat 
per Pilar Pomares Puig;

−	 Beatriz Úbeda Sereno, “ Álbum ilustrado y Noemí Villamuza”, tutoritzat per 
Pilar Pomares Puig;

−	 Carolina García Garcia, “Álbumes ilustrados para la paz”, tutoritzat per Pilar 
Pomares Puig;

−	 Carolina Martínez Cantos, “Cómo abordar la ira en Educación Infantil a través 
del álbum ilustrado”, tutoritzat per Pilar Pomares Puig;

−	 Cristina Arjona Vidal, “Desarrollo de la competencia oral del alumnado de 5º 
y 6º de Educación Primària a través del uso del cortometraje y el cómic”, tutoritzat per Pilar 
Pomares Puig; 

−	 Cristina Marcos Santos, “La guerra a través del álbum ilustrado en Educación 
Infantil”, tutoritzat per Pilar Pomares Puig; 

−	 Elizabet Rodríguez Blázquez, “El maravilloso mundo de Paco Roca”, tutoritzat 
per Pilar Pomares Puig; 

−	 Estefanía Marqués Orgilés, “Conociendo a Ulises Wensell”, tutoritzat per Pilar 

2286



Pomares Puig;
−	 Lorena Tais Medina Esteve, “El álbum ilustrado y la coeducación”, tutoritzat 

per Pilar Pomares Puig; 
−	 María Zaragoza Vélez, “Posibilidades didácticas del libro-álbum juego en el 

area de comunicación y representación en Educación Infantil”, tutoritzat per Pilar Pomares 
Puig; 

−	 Marta Navarro Gil, “Un ilustrador español, Javier Sáez, en el álbum ilustrado”, 
tutoritzat per Pilar Pomares Puig; 

−	 Raquel Flores Rodríguez, “Inclusión a través de la la literatura”, tutoritzat per 
Pilar Pomares Puig; 

−	 Tamara *González Martínez, “Perspectiva didáctica del álbum ilustrado de 
Miguel Calatayud”, tutoritzat per Pilar Pomares Puig;

−	 Eva Isabel García Hernández, “Cinco visiones de la muerte en el álbum 
ilustrado para el aula de infantil”, tutoritzat per José Rovira;

−	 Cristina Gasco Cuenca, “El álbum ilustrado en la asamblea de E. Infantil: una 
herramienta para el desarrollo del habla”, tutoritzat per José Rovira;

−	 Paula Mico Caballero, “Familias ilustradas: modelos de convivencia a través 
de la literatura infantil”, tutoritzat per José Rovira; 

−	 Julia Sanjuan Estevan, “Cinco miedos en el álbum ilustrado en español”, 
tutoritzat per José Rovira;

−	 Azucena Romero Montesinos, “El álbum ilustrado como herramienta para 
educar en igualdad de género”, tutoritzat per José Rovira;

−	 BELÉN CASANOVA PRECIOSO: “El álbum ilustrado como recurso didáctico 
para trabajar el arte plástico en Educación Infantil”

−	 Laura Martínez Ayala, “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura a través del álbum ilustrado Mis pequeñas alegrías, de Jo Witek y Christine 
Roussey”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz;

−	 Noelia Novella Gisbert, “El álbum ilustrado como transmisor de roles de 
género”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz;

−	 Gemma Albaladejo Herrero, “Análisis de la figura del lobo feroz en los álbumes 
ilustrados actuales”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz;

−	 Ana Durán González, “Álbumes ilustrados para niños con dificultades de 
aprendizaje: uso, calidad y existencia de ellos en la Sociedad”, tutoritzat per Francisco J. 
Ortiz;

−	 Patricia Véliz Sánchez, “Las ilustraciones como elementos de construcción de 
significado. El álbum ilustrado para el tratamiento del duelo”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz;

−	 Tamara Chekkaf Espinosa, “5 visiones de la diversidad familiar en el álbum 
ilustrado para el aula de Infantil”, tutoritzat per Francisco J. Ortiz.
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Respecte als TFM basats en el còmic com a eina didàctica, esmentem-ne: 

−	 María Pico Ivorra, “El cómic como recurso didáctico para el aprendizaje de la 
lectoescritura”, tutoritzat per José Rovira.

Finalment, en relació amb els TFM fonamentats en l’àlbum il·lustrat, citem-ne: 

−	 María Soler Cerdán, “La introducción a la literatura canónica a partir del álbum 
ilustrado”, tutoritzat per Guillermo Soler;

−	 Sara María Antón Sánchez, “Las mil Caperucitas”, tutoritzat per Guillermo 
Soler.

3.2.Difusió de la investigació
Òbviament, un treball acadèmic com el que desenvolupa aquesta xarxa no tindria 

sentit si no hi haguera al darrere una tasca de difusió de jornades a les quals assistisquen altres 
estudiosos amb els quals es puga compartir i intercanviar experiències. Per estricte ordre 
cronològic, i tot deixant de costat momentàniament les aportacions en les XV Jornades de 
Xarxes d’Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 / I Workshop Internacional 
d’Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017 de la UA, heus ací les 
comunicacions i conferències al·ludides:  

−	 en el marc del Congreso Internacional ‘Censuras y Literatura Infantil y Juvenil’ 
(Universidad de Cuenca, 28-30 de setembre del 2016), José Rovira Collado i Eduard Baile 
López van presentar la comunicació “Censura en el humor gráfico: Ser o no ser Charlie”, del 
qual ja se n’ha fet edició en Rovira / Baile (2016: 413-420);

−	 en el marc del Congreso Iberoamericano ‘Memorias del agua’ (Universidad de 
Sevilla, 23-24 de març del 2017), José Rovira Collado i Eduard Baile López van presentar la 
comunicació “Namor y Aquaman: mitología, literatura y agua en el cómic”;

−	 en el marc del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre 
Cómic (Universidad de Zaragoza, 4-6 d’abril del 2017), Eduard Baile López va presentar la 
comunicació “Sobre las fuentes literarias en el cómic como recurso didáctico”;

−	 en el marc del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre 
Cómic (Universidad de Zaragoza, 4-6 d’abril del 2017), José Rovira Collado, Eduard Baile 
López i Joan Miquel Rovira Collado van presentar la comunicació “Cómics en las aulas: 
propuestas de trabajo en el ámbito universitario”;

−	 en el marc de les I Jornadas interdisciplinares de aproximación a la literatura. 
Intérpretes de los maestros mudos (Universidad Católica de Murcia, 9-10 de maig del 2017), 
Eduard Baile López va presentar la comunicació “La educación literaria a través del cómic: 
una propuesta comparatista”;
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−	 en el marc de les I Jornadas interdisciplinares de aproximación a la literatura. 
Intérpretes de los maestros mudos (Universidad Católica de Murcia, 9-10 de maig del 2017), 
José Rovira Collado va presentar la comunicació “Revisiones transmedia de un centenario: 
estampas cervantinas en el aula de Lengua y Literatura”;

−	 en el marc del ComicTools. El cómic como herramienta educativa (Las Naves. 
Espai d’innovació i creació, 27 de juny del 2017), José Rovira Collado va presentar la 
conferència convidada “Aplicaciones del cómic en educación”;

−	 en el marc del ComicTools. El cómic como herramienta educativa (Las Naves. 
Espai d’innovació i creació, 27 de juny del 2017), Eduard Baile López van presentar la 
conferència convidada “El cómic en Educación Secundaria”.

 Quant a les aportacions del grup en les recents XV Jornades de Xarxes d’Investigació 
en Docència Universitària-XARXES 2017 / I Workshop Internacional d’Innovació en 
Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017, esmentem-ne: 

−	 Eduard Baile López, “L’ensenyament de l’educació literària: una proposta de 
diàleg entre el còmic i la literatura”. Resum: En el context d’una societat en la qual els índexs 
d’hàbit lector són manifestament millorables, és obvi que els docents es trobaran sovint amb 
problemes davant l’alumnat per a promoure l’educació literària (Zayas, 2004). Així mateix, si 
les obres de lectura obligatòria (un altre debat, al qual també ens referirem) remeten a textos 
complexos que, de més a més, s’insereixen en períodes històrics i estètics passats per a la 
comprensió dels quals els discents tal vegada no es troben prou preparats, correm el perill de 
caure en el parany d’induir-los a associar lectura amb tedi i, encara pitjor, amb irrellevància. En 
aquest sentit, fem una proposta de comunicació consistent a construir ponts entre la literatura 
i el còmic a partir d’una visió integradora que aposte per un diàleg comparatista i per una 
concepció de l’hàbit lector lliure de prejuïns. Més concretament, des d’una perspectiva que 
connecta amb el paradigma multimodal actual, pretenem atendre diversos còmics que aprofiten 
textos literaris com a fonts per a construir el seu propi edifici narratiu i conceptual mitjançant 
mecanismes intertextuals. Així, ens acostarem, entre d’altres, a casos diversos com ara: l’ús de 
La tempesta de William Shakespeare, Dràcula de Bram Stoker o 1984 de George Orwell com 
a suport (en major o menor grau, clar està) de sengles relats pertanyents al gènere superheroic 
(de retruc, s’hi pot analitzar l’evolució de la figura heroica segons el cànon occidental); el 
descens als inferns del personatge de terror La Cosa del Pantà, per Alan Moore juntament amb 
altres autors, a la cerca de la seua amada tot remetent a les peripècies de Dant Alighieri en 
companyia de guies diversos, així com al mite d’Orfeu i Eurídice (així, la por també seria tema 
transversal vinculat amb l’aprenentatge de les emocions i la funció que acompleixen quant al 
creixement personal); les constants citacions literàries que conformen l’edifici biogràfic (una, 
diguem-ne, refosa del concepte del bildungsroman) en Fun Home. Una tragicomèdia familiar 
d’Alison Bechdel, una de les autores referencials de l’àmbit queer, etc. No es tracta, doncs, 
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d’observar adaptacions d’obres literàries en format d’historieta com a via mitjancera per a 
llegir «el text que realment importa» sinó de focalitzar sobre les recurrències a clàssics literaris 
per a crear nou artefactes en un altre mitjà artístic; per tant, la literatura del passat no ens és 
aliena: ans al contrari, es configura com a herència cultural susceptible de reactualització. En 
conseqüència, tot plegat esdevé punta de llança per a dur a terme una reflexió al voltant dels 
viaranys metodològics pels quals podem transitar per a fomentar la formació literària. Alhora, 
esperem que la recurrència a una metodologia depenent del còmic com a àmbit alternatiu a 
la convenció acadèmica en relació amb l’ensenyament de la literatura reforce l’interés dels 
estudiants per la historieta com a mitjà normalitzat d’expressió cultural. Comptat i debatut, 
en el marc de la xarxa «La narració gràfica en àmbit universitari. Perspectives didàctiques del 
còmic i de l’àlbum il·lustrat» (codi 3858), de la qual sóc coordinador, aspirem a mostrar com 
arribem a resultats satisfactoris lliurats al plaer lector, tot partint d’una reflexió teòrica però 
fonamentada en l’observació de l’alumnat universitari mitjançant el receptacle pràctic dels 
clubs de lectura (qui signa és un dels coordinadors acadèmics de CLUECA-Club de Lectura 
Universitari de Còmic i Àlbum Il·lustrat, vinculat a la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant);

−	 Pilar Pomares Puig, “Un cómic para comprender el TEL (trastorno Específico 
del Lenguaje)”. Resum: La asociación Unicómic de la Universidad de Alicante tiene entre sus 
objetivos la reflexión de las posibilidades didácticas de la narración gráfica desde un enfoque 
inclusivo. Este año se ha trabajado sobre el Trastorno Específico del lenguaje (en adelante 
TEL), un trastorno del neurodesarrollo bastante desconocido por la sociedad en general y 
por el profesorado, en particular. Desgraciadamente, resulta ser también una incógnita para 
el alumnado diagnosticado con esta patología, que a partir de cierta edad empieza a hacer 
preguntas sobre el mismo. El presente trabajo tiene como objetivos abordar formas sencillas 
de dar a conocer y comprender mejor el TEL a los distintos implicados, alumnado, profesores 
y familias, por medio del cómic; contribuir a la toma de conciencia de los futuros maestros 
de la Facultad de Educación y de la sociedad sobre los trastornos del lenguaje; y, por último, 
abordar las implicaciones que supone tener dificultades de lenguaje en la adolescencia, tanto 
por sus consecuencias negativas en el rendimiento académico como por su repercusión en 
el plano socio-emocional y de comunicación interpersonal. Los problemas de lenguaje en la 
adolescencia conllevan importantes consecuencias en distintos planos: académico, por lo que 
suelen relacionarse con fracaso escolar; socio-emocional; y de comunicación interpersonal, 
ya que se hace difícil interactuar con iguales, comprenderse a sí mismo y a los demás. 
El problema detectado consiste en la poca información de primera mano que la sociedad 
posee sobre el TEL. Cuando los padres o los maestros se dan cuenta de un niño no está 
adquiriendo bien el lenguaje oral suelen pensar en un primer momento que el niño es sordo o 
que tiene problemas de atención. Generalmente las familias comienzan un largo peregrinaje 
por las consultas de diversos especialistas: pediatras, otorrinolaringólogos, neuropediatras, 
psicólogos, logopedas… hasta que alguno de ellos les da el diagnóstico de TEL. La mejor 
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manera de atender a los niños y niñas con TEL es implicando a los familiares y profesorado 
en la intervención. La escuela inclusiva debe integrar al alumnado con diversidad funcional 
para favorecer el completo desarrollo de los mismos. Para que el alumnado con TEL reciba 
los apoyos que necesita, familiares y profesorado deben recibir formación específica sobre 
este trastorno y, de este modo proporcionar la ayuda requerida, conocer las estrategias de 
enseñanza/ aprendizaje, adaptaciones y apoyos más adecuados. Con el fin de proporcionar 
una primera aproximación al TEL, hemos preparado un cómic casero con el que se puede 
comprender de un vistazo la información esencial que necesita la familia, el profesorado 
y el alumnado con TEL adolescente, que empiece a preguntar sobre sus dificultades de 
lenguaje. Los artículos sobre el tema resultan ser excesivamente complicados para ellos y 
para las familias de clase media-baja, por lo que planteamos la idea de elaborar un cómic 
con la aplicación PLAYCÓMIC del Ministerio de Educación, sobre un chico con TEL. Ha 
tenido buena acogida entre nuestro alumnado, de los últimos cursos de primaria y ESO, con 
dificultades del lenguaje, así como por el profesorado, maestros y orientadores escolares del 
SPE A-1 y familiares y se ha proporcionado a la AVATEL (Asociación Valenciana de padres 
de hijos con TEL) para su distribución;

−	 Pilar Pomares Puig i Aurora Estañ Cerdà, “Una encuesta para fomentar el uso 
del cómic en Infantil”. Resum: En la mayoría de centros educativos predomina el modelo 
tradicional de enseñanza, en el que destaca la voz del maestro/a por encima de los alumnos. 
Por este motivo, la expresión oral es un ámbito educativo que no está muy presente en el 
aula, o no tan presente como se debería. Algunos estudios indican que la escuela perjudica la 
evolución del lenguaje oral de los niños, y destacan las situaciones familiares, ya que suponen 
grandes oportunidades para la interacción comunicativa. En el presente trabajo, se pretende 
potenciar el lenguaje oral en las aulas; concienciar a los maestros/as de su importancia; dar 
a conocer un buen recurso para el desarrollo de las habilidades comunicativas; además, se 
lleva a cabo una investigación acerca del cómic, con la que se pretende recopilar información 
acerca de su utilización y posibilidades que puede ofrecernos en Educación Infantil. En 
este sentido, cabe decir que el cómi es una historia narrada, la cual incluye tanto dibujos 
como textos que se interrelacionan, y reproducen una sucesión progresiva de momentos 
significativos, según la recopilación realizada por un narrador. Enfocándonos en la etapa de 
Infantil, el recurso más adecuado, siguiendo la línea del cómic, sería el cómic sin palabras o 
silente. Por lo que respecta al cómic silente, éste se define como unas historietas sin palabras 
o cómic mudo, en los que únicamente se incluyen secuencias de viñetas, por lo que son las 
ilustraciones las que cargan con todo el peso narrativo. De este modo, los niños que todavía 
no han adquirido la capacidad de leer, o que desconocen el idioma, tienen la oportunidad de 
disfrutar de un ítem de lectura adecuado a su etapa evolutiva. El cómic sin palabras resulta 
ser un gran recurso que favorece la inclusión educativa. Para llevar a cabo la investigación, 
se ha utilizado como instrumento una encuesta que consta de siete preguntas, de las cuales 
cuatro son tipo test, y las tres restantes son preguntas abiertas. A continuación se han repartido 
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las encuestas por diversos colegios, tanto públicos como concertados, se han recogido las 
respuestas, analizado los datos y representado las gráficas correspondientes. Por último, se 
han sacado las conclusiones pertinentes, que reflejan que a pesar de que todos los docentes 
de Educación Infantil afirman fomentar la expresión oral en el aula, cuando se les pregunta 
cuánto tiempo le dedican al día a dicha habilidad, la respuesta más frecuente es una hora, o en 
diversas ocasiones durante la jornada. Además, el resto de contestaciones suelen ser quince 
minutos, en la asamblea…Con esto, se puede percibir que no existe un momento específico en 
las aulas para trabajar la expresión oral, lo que conlleva (dependiendo de las estimulaciones 
recibidas en las familias) un desarrollo desigual de la expresión oral por parte de los alumnos. 
La mayoría del profesorado confirma utilizar algún recurso para fomentar la expresión oral 
en el aula; aun así, hay un bajo porcentaje que los utiliza en ocasiones, o simplemente no los 
utiliza. Los resultados de las preguntas abiertas nos indican que el cómic es un buen recurso 
para estimular el lenguaje oral y que existen una gran cantidad de actividades relacionadas 
con este género literario, actividades que se pueden adaptar a la etapa de Educación Infantil.

4. CONCLUSIONS 
Al parer dels membres de la xarxa, cada vegada és més evident que el còmic com a 

eina didàctica s’obri camí en l’àmbit acadèmic, la qual cosa no significa que ens trobem ni 
tan sols a mitjan camí. Encara que l’evolució és positiva, tal com acabem d’expressar, no tots 
els docents universitaris veuen amb bons ulls la inclusió del còmic a les aules, de manera que 
resulta complicat establir plans de treball quan l’eina és fóra de la majoria de les guies docents. 

Com ja s’ha insinuat al començament, a partir d’ací cal ataüllar l’horitzó i perseverar 
en un camí que s’augura encara llarg però que, a la vista ho tenim, ja va donant fruits. Queda, 
doncs, continuar amb el desenvolupament d’elaboració d’un canon escolar del còmic, que, al 
nostre parer, proporcionarà una eina d’indubtable valor orientatiu per al professorat a l’hora 
de tractar el mitjà a les aules i, així mateix, els treballs ací citats no han de ser sinó el punt de 
naixement d’altres de més pregons perquè, allà on ara sorgeixen suggeriments, es constaten 
realitats contrastades en la pràctica docent.

Les  portes de l’àmbit acadèmic encara es resisteixen a ser obertes plenament perquè 
transpire l’aire de noves idees pedagògiques, però estem segurs que les aportacions d’aquest 
grup d’investigadors ja són un exemple clarivident de posar el dit a la nafra davant la 
incomprensió o la ceguesa de les elits universitàries. Bé es podria dir que el que hem exposat 
en aquestes pàgines no és més que el començament, de manera que no posem ara el punt final 
sinó el punt i seguit.

En aquest sentit, volem recordar que aquesta xarxa continua la tasca de tres xarxes 
prèvies, amb una repercussió notable quant al reconeixement del còmic i de l’àlbum il·lustrat 
com a matèria i eina d’ensenyament. Al voltant d’aquesta línia s’han desenvolupat ja 
jornades, cursos i diversos treballs d’investigació. Cal destacar-hi, pel que té de focalització 
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sobre experiències i reflexions docents, les aportacions en successives Jornades de Xarxes 
d’Investigació en Docència Universitària de la UA. Així, cal esmentar-ne: 

−	 en l’edició XII (2014): «Innovar e investigar desde la narración gráfica: hacia 
un canon literario del cómic», per Francisco Javier Ortiz Hernández et alii; «¿Se puede motivar 
a los alumnos de Ciencias Sociales uniendo enigmas, Astérix y las TIC?», per Ramón Sánchez 
Verdú (2014); «Música y cómic», per Jesús Vidal Martín-Toledano; «Narración gráfica e 
inclusión: un recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la discapacidad», per Pilar 
Pomares Puig; i «Sobre l’ús del còmic per a reforçar destreses orals en valencià amb alumnat 
universitari», per Eduard Baile López (2014);

−	 en l’edició XIII (2015): «Aplicaciones didácticas del cómic. Hacia la 
configuración de una temario universitario», per Eduard Baile López et alii; «Del cómic a la 
narración transmedia en la formació universitaria. Mapa transmedia de Los Vengadores», per 
Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz Hernández, José Rovira Collado i Jesús Vidal Martín-
Toledano; «Cómics para la disfemia», per Pilar Pomares Puig; «La diversidad afectivo-sexual 
en el cómic: material didáctico para el ámbito educativo», per Guillermo Soler Quílez; i «Un 
acercamiento a la historia contemporánea a través de Mortadelo y Filemón», per Ramón 
Sánchez Verdú; 

−	 en l’edició XIV (2016): “El intertexto de Bruguera como herramienta didáctica 
para el desarrollo de la Educación Literaria”, per Francisco J. Ortiz Hernández; “Álbumes 
ilustrados, libros de imágenes y cómic silente para estimular el lenguaje”, per Pilar Pomares 
Puig; i “De sexualidades y géneros en las aulas a través de los cómic didácticos”, per Guillermo 
Soler Quílez.

Així mateix, volem destacar que s’han dut a terme 3 edicions diferents d’una línia 
de cursos amb vocació didàctica i adreçada, eminentment, a alumnat d’Educació Infantil i 
Primària:

−	 sota l’etiqueta genèrica de “Còmic com a element didàctic”: l’exemple 
pioner fou el “Cómic como elemento didáctico I. Aplicaciones en Internet para la creación 
de historietas” (<http://aplicacionesdidacticascomicua.blogspot.com.es/>), coordinat per Ramón F. 
Llorens García i Ramón Sánchez Verdú, membre de la xarxa, durant les primeries del 2013; 
mesos després, cap a les darreries del 2013, el “Cómic como elemento didáctico II. Literatura 
e historia en viñetas” (<http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es/>), coordinat per 
Ramón F. Llorens García i Francisco. J. Ortiz Hernández, membre de la xarxa; finalment, ja 
en el 2015 el “Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les llengües: plurilingüisme a 
l’aula” (<http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/>), coordinat per Antoni Maestre 
Brotons i Eduard Baile López, membres de la xarxa (cal dir que el català hi va ser llengua 
gairebé única).

−	 encara més, s’hi podrien afegir diversos cursos d’estiu amb vocació d’aplicació 
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docent: “El cómic: lenguaje, historia y crítica (una aproximación didáctica al noveno 
arte y su relación con la literatura)”, celebrat el 2014 sota la codirecció d’Antonio Díez 
Mediavilla i Francisco J. Ortiz Hernández, membre de la xarxa (<http://el-comic-lenguaje-

historia-y-critica.blogspot.com.es/>); “El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una aproximación 
didáctica al noveno arte y su relación con la literatura y el cine”, codirigit pels mateixos 
responsables en el 2015 (<http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/>); “Música, 
ficció audiovisual, còmic i literatura digital. actualitat, relacions transmediàtiques i 
aproximació crítica”, codirigit per Eduard Baile López i Antoni Maestre Brotons, membres 
de la xarxa, en el 2014; i “Terror, fantasia i ciència-ficció per a infants i joves: crítica i 
didàctica”, sota la codirecció dels mateixos responsables en el 2015.

Com a culminació institucional de tot plegat, sempre amb el rerefons de la projecció 
docent, es preveu la creació d’una Aula del Còmic, sota l’empara de la mateixa UA. 

5. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA 
PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA

Eduard Baile López Coordinador de la xarxa, per la qual cosa ha 
estat responsable dels informes periòdics i de 
supervisar les aportacions a les V Jornades 
de Xarxes d’Investigació en Docència 
Universitària-XARXES 2017 / I Workshop 
Internacional d’Innovació en Ensenyament 
Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017. Així 
mateix, com un dels coordinadors acadèmics 
d’Unicòmic i del CLUECA, ha estat un dels 
responsables de les XIX Jornades de Còmic de 
la Universitat d’Alacant i de les sessions del 
club de lectura. Cofundador de la futura Aula 
de Còmic de la Universitat d’Alacant.

Francisco J. Ortiz Hernández Com un dels coordinadors acadèmics 
d’Unicòmic i del CLUECA, ha estat un dels 
responsables de les XIX Jornades de Còmic de 
la Universitat d’Alacant i de les sessions del 
club de lectura.
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Antoni Maestre Brotons Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant.

Pilar Pomares Puig Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.

José Rovira Collado Com un dels coordinadors acadèmics 
d’Unicòmic i del CLUECA, ha estat un dels 
responsables de les XIX Jornades de Còmic de 
la Universitat d’Alacant i de les sessions del 
club de lectura. Així mateix, ha actuat com a 
col·laborador principal del coordinador en les 
activitats derivades de la xarxa. Cofundador 
de la futura Aula de Còmic de la Universitat 
d’Alacant.

Ramón Sánchez Verdú Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.

Rocío Serna Rodrigo Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.

Guillermo Soler Quílez Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.

Jesús Vidal Martín Toledano Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.

Abel Villaverde Pérez Ha col·laborat en la organització les XIX 
Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant i de les sessions de CLUECA.
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