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CAMPAMENTO DE WEBCOMIC

Que é o Campamento de Webcomic? 
É unha iniciativa de formación inmersiva que se desenvolverá durante cinco días e que 
pretende achegar as ferramentas necesarias para crear cómics web.

A quen vai dirixido?
• A persoas a partir de 14 anos con interese na creación de cómics web, incluíndo artistas 

visuais e persoas lectoras de cómics

• Persoas que queiran plasmar as súas anécdotas no Camiño de Santiago neste formato 
e para aquelas interesadas en desenvolver as súas habilidades en software dixital

Cando e onde se celebra?
• Desenvolverase do 5 ao 9 de setembro, en horario de 09.00 a 13.00 horas

• O campamento terá lugar nas instalacións do complexo do Monte do Gozo 

Como participar?
• A inscrición realizarase na web (www.gogozo.gal) do 18 de xullo ao 22 de agosto

• O prezo da inscrición é de 199 € por persoa 

• O prezo inclúe entrega de materiais e bibliografía precisa para seguir a formación

• Oferta especial de aloxamento e pensión completa (almorzo, comida e cena) para o 
alumnado

• O campamento contará cun máximo 15 participantes

Que obxectivos ten este curso? 
• Ofrecer a formación precisa para crear un webcomic ou webtoon 

• Aprender o manexo de  Clip Studio Paint mentras creamos un webcómic relacionado co 
Camiño de Santiago

• Afondar no manexo da linguaxe e ferramentas para a creación dun webcomic 

Que material se precisa?
• Portátil con 8 a 16 GB de RAM con Windows 10/8/7 ou Mac OS X 10.10 (o superior) ou iPad 

con Apple Pencil

• Non é necesario coñecementos avanzados de debuxo

Que se ofrecerá neste campamento?
• O programa do curso conta cunha primeira parte máis teórica na que se explicarán, 

entre outros aspectos, a orixe do webtoon, como xerar unha idea para o webcomic, como 
contar unha historia -narrativa do cómic- ou creación de personaxes para as historias

• O alumnado familiarizarase coas ferramentas de uso da tableta dixital e do programa 
Clip Studio Paint para aprender a produción de webcomics e a súa publicación en liña

• As persoas asistentes aprenderán como crear un pequeno webcomic que se porá en 
común en cada clase. Así, concretaranse conceptos básicos sobre debuxo de fondos e 
escenarios, cor dixital e trucos para acelerar a cor dos cómics, ademais de detalles de 
deseño específicos para o formato webtoon e tamén exportación e publicación en liña


