El còmic al món és una ABP, Aprenentatge basat en projectes, que es basa en un TFCD (una
col·laboració interdisciplinar).
Es tracta de sessions de fotografia perquè l'alumnat de diferents àmbits professionals
intercanvien els seus treballs per formar un" book" o "dossier" que els servirà com una mostra
del que son capaços de fer.
Alumnat dels cicles de: Fotografia , Vestuari, Floristería i Caracterització .
Aquesta idea va nàixer des dels punts d'interessos de l'alumnat, fixant-se en el creixement de
la lectura dels còmics. A la vegada volíem fer una visió ampla del còmic no sols de l'occidental,
integrant en la mesura del possible totes les cultures.
Per altra banda, vam ser conscients que es necessitaven diferents professionals per fer realitat
aquest projecte, tal com ocorre en l'entorn de la realitat laboral. Així contactarem amb altres
famílies professionals per elaborar les diferents tècniques , surgint equips col·laboratius.
•
ELS OBJECTIUS SON:
-Integrar coneixements i habilitats a través de projectes multidisciplinaris
-Aprendre i treballar de manera autònoma.
-Aprendre a treball de forma cooperativa
-Aprendre a assumir reptes professionals
-Treballar en equip: preparar a l'alumnat per a un entorn social
-Autoavaluació i autocrítica,
-Foment de la lectura
Personatges a treballar
Àfrica: Okoye – Black Panter
América: Harley Quinn.
Asia: Princess Peach/Mario Bross (Japón)
Asia: Zoro Roronoa/one piece.(Japón)
América: Poison Ivy /Batman (DC)
Europa/Italia : Mercy

Exemle : Okoye – Black Panter

Procediment
Cada personatge s’aborda des de la perspectiva i
proposta de 4 alumnes de caracterització, 2 de
fotografia, 1 de vestuari i 1 de floristeria

Què treballem?
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal
CICLE FORMATIU: CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL (LOE)
Postisseria.
Disseny gràfic aplicat.
Productes de caracterització i maquillatge.
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i So
CICLE FORMATIU: IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE
Control de la il·luminació.
Projectes fotogràfics.
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i Pell
CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES
Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida.
Gestió de recursos de vestuari a mida.
Vestuari d'espectacles.
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària
GRAU BÁSIC : AGROJARDINERÍA I COMPOSICIONS FLORALS
Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.

