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RESUM 

Mitjançant aquesta xarxa 4077, s'ha pretés vehicular acadèmicament la tasca d'estudi i de difusió sobre les 

possibilitats didàctiques del còmic en el marc de les accions desenvolupades des del nucli del grup Unicòmic, 

aixi com des del club de lectura CLUECA i l'Aula de Còmic de la Universitat d'Alacant. 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 2017-2018, especialment al voltant del foment de l'hàbit lector i els vincles que es poden establir respecte de 

l'educació literària.  

 

Paraules clau: aplicacions didàctiques; còmic; educacio literària; Unicòmic; CLUECA. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Problema o qüestió específica de l'objecte d'estudi 

La reflexió sobre les possibilitats didàctiques del còmic, amb un èmfasi especial en 

relació amb els elements narratius que poden permetre d'establir ponts entre aquest mitjà i la 

literatura.  

 

1.2. Revisió de la literatura 

Sota un prisma pedagògic, cap concebre el còmic en tant que mitjà comunicatiu en el 

qual es desenvolupa una narració que integra, prototípicament, imatges i textos, amb multitud 

de trets propis que l'individualitzen i que, per tant, requereix un procés lector específic 

(García, 2010). Per aquest motiu, defensem que el còmic, com que combina elements 

provinents d'altres mitjans en favor de una narració visual òptima, pot representar, un 

instrument dotat d'un poder notable d'atenció i atracció per a l'alumnat (Segovia, 2012; 

Valencia, Rodríguez & Caro, 2014) però davant el qual, tanmateix, una bona part dels docents 

se sent desorientat a l'hora d'implementar-lo a l'aula, sobretot per a  motivar l'hàbit lector 

(Ballester, 2015) i reforçar l'educació literària (Mendoza, 2001; Zayas, 2011). En aquest 

sentit, la conformació d'un cànon d'obres (Rovira & Ortiz, 2015) que ajude a orientar el 

professorat es constitueix com a projecte de futur.  

 

1.3. Propòsits o objectius 

El propòsit d'aquesta memòria és informar sobre les activitats desenvolupades sota 

l'empara de la xarxa de modalitat C “Cànon formatiu de còmic per als Graus d'Educació 

Infantil, Primària i Màster de Secundàriat” (codi 4077) 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 període corresponent al curs 2017-2018.  

 

2. OBJECTIUS  

 Reivindicar la narració gràfica com a mitjà d'expressió artística, especialment, 

entre altres possibilitats, pel potencial que ofereix de cara a treballar continguts d'educació 

literària. 

 Fomentar l'ús del còmic i de l'àlbum il·lustrat en assignatures de la Universitat 

d'Alacant. 
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 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 adient per a diverses etapes. 

 Assesorar i promocionar treballs d'investigació (TFG i TFM) al voltant del 

còmic i de l'àlbum il·lustrat. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Descripció del context i dels participants 

Les accions de la xarxa s'han vehiculat, fonamentalment, a partir de tres focus d'estudi 

acadèmic i de difusió investigadora: Unicómic (http://www.unicomic.org/); el Club de 

Lectura Universitari de Còmic i Àlbum Il·lustrat-CLUECA 

(http://cluecaleeis.blogspot.com.es/); i l'Aula de Còmic de la Universitat d'Alacant 

(https://web.ua.es/va/aulacomic/aula-de-comic-universitat-d-alacant.html).  

Respecte a Unicòmic és un equip d'anàlisi de la historieta com a mitjà artístic, 

especialment respecte al seu potencial didàctic. 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, i que enguany es 

constitueixen en congrés internacional entre el 27 i el 29 de setembre del 2018 

(https://web.ua.es/va/unicomic/congres-unicomic.html).  

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. 

Du a terme un pla de treball a biblioteques, centres de secundària i d'altres des del 2011-2012. 

Sense necessitat d'estendre'ns-hi massa, assenyalem que serveix de punt de trobada mensual 

per a comentar obres referencials de la narrativa gràfica, sovint amb el suport freqüent d'autors 

o especialistes.  

Quant a l'Aula de Còmic, s'hi s'han desenvolupat activitats com ara el servei de lectura 

en sala; conferencies sobre implicacions o potencialitats educatives del còmic; presentació de 

novetats; cicles de cinema i còmic/videojocs, en col·laboració amb el Taller de Cinema de la 

http://www.unicomic.org/
http://cluecaleeis.blogspot.com.es/
https://web.ua.es/va/aulacomic/aula-de-comic-universitat-d-alacant.html
https://web.ua.es/va/unicomic/congres-unicomic.html
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UA; tallers i cursos vinculats amb el còmic; exposicions, etc. El programa d'activitats del curs 

present pot ser consultat en l'apartat “Cursos i activitats” del web citat en 1.3. 

Tots els membres components de la xarxa formen part del grup Unicòmic i han 

col·laborat en les activitats desplegades.  

 

3.2. Instrument / Innovació educativa 

Com a continuació del treball de xarxes anteriors, cal ampliar l'ús del còmic com a 

recurs didàctic, més enllà dels aprenentatges realitzats amb la comunicació lingüística i la 

lectura en totes les etapes educatives, però, especialment, en les d'educació obligatòria. Açò 

implica una anàlisi de les seues possibilitats en la formació del professorat des de la Facultat 

d'Educació i en el desenvolupament de continguts didàctics específics amb aquest fi.  

 

3.3. Procediment 

2 Anàlisi de diverses assignatures per a descriure quina presència hi té la narració 

gràfica i, en conseqüència, proposar nous materials que puguen ser-hi implementats. 

3 Investigació qualitativa de la presència del còmic 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. 

4 Selecció d'un cànon escolar d'obres per a diverses etapes educatives. 

5 Recopilació de bibliografia específica al voltant del còmic, sobretot a partir 

d'una perspectiva pedagògica. 

 

4. RESULTATS 

El marc de treball a les aules universitàries remet a la direcció de Treballs de Fi de 

Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM). Pel que es refereix als TFG, citem-ne: María 

Juan Berna, “Lectura de webcómics para el alumnado de Educación Primaria” i Claudia 

Torres Pastor, “El manga como herramienta de motivación lectora en Educación Primaria” 

(sota la tutorització de J. Rovira Collado); Amparo Hernández Payá, “Análisis y utilización 

del cómic como instrumento pedagógico de iniciación a la lectura en Educación Infantil” (sota 

la tutorització de F. J. Ortiz Hernández); Fátima Blasco Botía, “El cómic como recurso 

didáctico” i Miriam Coves Guillén, “El cómic lésbico como recurso didáctico: una propuesta 

didáctica para trabajar en Secundaria” (sota la tutorització de G. Soler Quílez). Respecte als 
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TFM, esmentem-ne: Marcos Asensi Candela, “Mitología grecorromana en el cómic 

norteamericano. Análisis y propuesta didáctica para el aula de Educación Secundaria”, Maya 

Louhibi Rubio, “La crisis de los refugiados a través de la fotonovela La Grieta en 4º de la 

ESO” i Nerea Ruiz Arnau, “Las posibilidades didácticas del cómic a través de su uso en 

manuales de Eduación Secundaria” (sota la tutorització de J. Rovira Collado); i Esteban 

Santamaría Vilaplana, “El còmic: un mitjà comunicatiu, lingüístic i amb valors” (sota la 

tutorització d'E. Baile López). 

Cal afegir-hi les aportacions en les XVI Jornades de Xarxes d'Investigació en 

Docència Universitària-XARXES 2018 / II Workshop Internacional d'Innovació en 

Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2018, que han sigut les següents: A. Sempere 

Palomares, J. Rovira Collado i E. Baile López “Aprendizajes multidisciplinares en el aula de 

Educación Primaria a través del Cómic. Estudio de caso”; i E. Baile López i J. Vidal Martín-

Toledano, “Propuestas didácticas en torno al cómic en Educación Primaria: la biblioteca de 

aula y el canon escolar”.  

 

5. 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 però, encara que l'evolució és positiva, no tots 

els docents 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. A 

partir d'ací, doncs, 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, especialment, continuar el 

desenvolupament d'elaboració d'un cànon 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. 

 

6. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA 

PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA 

E. Baile López 

J. Rovira Collado 

Elaboració dels informes i supervisió del 

treball en equip. Com a coordinadors 

acadèmics d'Unicòmic, han sigut els 
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responsables principals de la preparació del 

futur Unicòmic XX. Congrés Internacional 

d'Estudis Universitaris sobre el Còmic. Com 

a coordinadors del CLUECA, n'han 

supervisat les sessions del club de lectura. 

Com a responsables de l'Aula de Còmic de la 

Universitat d'Alacant, n'han supervisat la 

programació. 

V. Carrión Carrasco 

J. P. Gallo León 

F. J. Ortiz Hernández 

P. Pomares Puig 

R. Sánchez Verdú 

A. Sempere Palomares 

R. Serna Rodrigo 

Guillermo Soler Quílez 

Han cooperat en la redacció dels informes i 

en les diverses activitats de difusió del pla 

d'aplicacions didàctiques del còmic 

implementat per la xarxa. 
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