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O GARAXE HERMÉTICO
CURSOS de VERÁN de
BD e ILUSTRACIÓN!
Aprende o arte de crear cómics e ilustracións da man de profesionais.
Os Cursos de Verán do GARAXE HERMÉTICO, están deseñados para 
aquelas persoas que queiran descubrir á arte de facer BD e Ilustración, 
unhas profesións creativas das que ata o dagora non se podían estudar de 
maneira profesional en Galicia. 
Os obradoiros están divididos por temáticas para que os alumnos poidan 
escoller segundo o seu grao formativo aquelas asignaturas que queiran 
reforzar.
Estos cursos son unha mostra do Curso Profesional de BD e Ilustración 
que se comezará a impartir no mes de setembro, co cal é a oportunidade 
ideal para aquelas persoas que queiran saber como van ser as clases no 
GARAXE HERMÉTICO.

CURSO DE VERÁN DE BANDA DESEÑADA E ILUSTRACIÓN -  VERÁN 2013
DURACIÓN DE CADA CURSO: 5 días á semana.
HORARIO: de luns a venres de 17:00 h. a 19:00 h.

PREZO CURSOS SEMANAIS
Duración total do curso : 10 horas.
Matrícula: 30 euros
Curso 5 días: 100 euros

PREZO CURSO AUTOEDICIÓN
Duración total do curso : 8 horas.
Matrícula: 25 euros
Curso 4 días: 80 euros
O prezo dos cursos inclúe todos os materiais necesarios para a realización das clases.
Os alumnos que xa estén matriculados na escola teñen a Matrícula dos cursos de verán 
GRATIS. 



O GARAXE HERMÉTICO
CURSOS de VERÁN de
BD e ILUSTRACIÓN!

* Mestre: Kiko da Silva (Editor de Retranca
e da revista BD banda e colaborador de El Jueves)
e Miguel Porto ( Colaborador de Mongolia, BdBanda,
Barsowia, ARGH!, Fazine Enfermo, Carne Líquida, o Buen Provecho)

*LUNS 28  - A escena underground, e fanzines curiosos. (Miguel Porto)

*MARTES 29 - Funcionamento do mercado da bd en Galicia e España.

Tipos de publicacións, erros comúns, nocións básicas de maquetación. (Kiko da 

Silva)

*MÉRCORES  30- Elaboración de contidos, deseño, creación de capas, métodos 

de financiamento. A Edición dixital. (Kiko da Silva)

*XOVES 31  - Proxecto de autoedición. Da idea ao papel impreso.  (Kiko da 

Silva e Miguel Porto)

CURSO DE AUTOEDICIÓN
Do 28 ao 31 de xullo. 



* Creación de Historias  

Mestres: 

Kiko da Silva (Premio Castelao de BD 2014)

e Miguel Porto.

* Descubre o arte de contar historias.

Aprende a atopar a inspiración e as técnicas 

para darlle forma a un texto literario.

Neste curso aprenderás a perderlle o medo ó papel en 

branco, e a transformar unha idea nun guión de banda 

deseñada.

CURSO DE GUIÓN DE CÓMIC
Do 18 ao 22 de agosto 

* Mestre: Kiko Da Silva
(Premio Castelao de BD 2014).

NoVELA
GRÁFICA
Do 25 ao 29 de agosto

*Análise de Novelas gráficas.

*Da idea á páxina debuxada.

* Da escaleta ao Storyboard

 * Técnicas xerais de narración 

visual.  Os ritmos narrativos.

    A composición de páxina.*
* Técnicas gráficas.
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* Mestres: Kiko da Silva e Miguel Porto.

CURSO DE ILUSTRACION
Do 1 ao 5 de setembro 

DE PROFESIÓN, ILUSTRADOR
* Mestres: Sumérxete na profesión do Ilustrador
de libros!!

*LUNS  1 - Ilustración literaria 

Mestre: Kiko da Silva

*MARTES  2- Portadas de libros

Mestre: Kiko da Silva

*MÉRCORES 3 - Libros de Texto

Mestre: Miguel Porto

*XOVES 4 - Ilustración conceptual

Mestre: Miguel Porto

*VENRES 5 -  Álbum ilustrado

Mestre: Kiko da Silva
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