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CURSO PROFESIONAL
de BANDA DESEÑADA A Banda Deseñada

O arte secuencial
Aprende o arte de crear cómics e convírtete nun profesional.

“Os comics reproducen a forma na que funciona O cerebro” porque 
“pensamos en flashes e en imáxenes”, o que explica que as BD ś 
se  popularizasen “en tantas culturas diferentes”.

Art Spiegelman, 
Premio Pulitzer pola súa obra MAUS.

Aínda que noutros tempos a histo-

rieta fose considerada como a par-

ente pobre de medios de expresión 

artística máis respetables, a súa 

riqueza plástica e narrativa a con-

verteron nunha das formas de comu-

nicación máis directas e espontáneas 

do século XX. Cunha linguaxe espe-

cífica e moderna que comprende 

toda clase de xéneros e que integra 

as aportacións máis destacadas da 

literatura, a pintura e o cinema, os 

cómics remataron por imporse como 

un producto cultural de forte impac-

to popular. 

Como calquera outra forma de ex-

presión artísitica, os cómics son o re-

sultado dun longo proceso artístico 

e  industrial que presenta ilustres 

precedentes, neste caso máis próxi-

mos no tempo. Porque, como re-

sulta evidente, a historieta é un me-

dio de expresión xoven, con pouco 

máis dun século  de existencia; cabe 

imaxinar o longo camiño que debe 

percorrer ata adquirir a tradición e 

experiencia doutras artes.

Veinte años de cómic. 
Toni Guiral

Crítico e guionista de BD.

O Curso Profesional de Banda Deseñada consta de 3 anos de duración con máis de 700 horas lectivas 
ao ano. É un curso global da profesión de autor de BD, e  abarca todos os recursos necesarios para 
crear unha historieta a nivel gráfico e de guión, calendarios de producción, escaneado e rotulación ata 
a maquetación, edición e procesos de impresión do cómic. Os cursos tamén inclúen asignaturas de 
orientación laboral nos distintos mercados actuais de Bd internacional e nacional, así como clases de 
dereitos de autor, contratos e xestión empresarial para creadores autónomos e empresas editoriais.

Este curso vai dirixido a todos aqueles/as que queiran facer da Banda Deseñada a súa profesión de 
futuro. Para o acceso é necesario ter un mínimo de 16 anos.

CURSO BDPRO 

HORARIO: de luns a xoves de 10:30 h. a 14:30 h.

DURACIÓN: 3 años - 700 horas lectivas por ano.
CURSO ACADÉMICO: De setembro a xuño
DIPLOMATURA: Privada

PREZO ANUAL CURSO COMPLETO 
(Pago contado 3% de desconto) 
3600 euros

PREZO MENSUAL
Matrícula: 400 euros
Mensualidade: 320 euros

Os cursos de Segundo e Terceiro ano, incrementarase os prezos có IPC do ensino.
Os alumnos matriculados no curso anual profesional terán acceso gratuito á BDteca da escola e 
poderán asistir sen coste algún a todas as Masterclass dos autores profesionais convidados pola escola.

O GARAXE HERMÉTICO

Miguelanxo Prado, Trazo de Xiz. EXPOSICIÓN DE ORIXINAIS NO GARAXE HERMÉTICO. 

Lois Pereiro, Breve encontro de Jacobo Fernández

CURSO BDPRO SÓ SÁBADOS

HORARIO: Sábados de 11:30 h. a 14:00 h. 

DURACIÓN: 176 horas ao ano.
CURSO ACADÉMICO: De setembro a xuño
DIPLOMATURA: Privada

PREZO ANUAL CURSO COMPLETO 
(Pago contado 3% de desconto) 
1750 euros

PREZO MENSUAL
Matrícula: 250 euros
Mensualidade: 150 euros
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UNHA ESCOLA GALEGA DA BD                                      KIKO DA SILVA

Min ulla feum in henim 
iureetue tat, ver aute vercil 
iril cons.

CURSO BD PROFESIONAL
Primeiro ano.
Horario de luns a xoves de 10:30 a 14:30 h
Titorías: Venres de 11:30 a 14.00 h

Mestres: Kiko da Silva, Fernando Iglesias (Kohell), Norberto 
Fernández, Miguel Porto e Jacobo Fernández.

DEBUXO 1

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 
COLOREADO 1

TECNICAS DE ENTINTADO

* ENTINTADO TRADICIONAL 1
* ENTINTADO DIXITAL 1

GUIÓN E CREACIÓN DE HISTO-
RIAS 1

NARRATIVA GRÁFICA 1

HISTORIA DA BD 1

TIPOGRAFÍA 1

DEREITOS DE AUTOR 1

TITORÍAS DE EXERCICIOS E 
PROXECTOS.Modoluptate feum quat 

laore feugait wis.

Ud moloreet veniat, 
suscipit lore minim nonulla 
adignis nos.

Idunt am, coreet prate dipsustis et la 
ate min veros. Nullorist esciunti

Para ser profesional no campo da banda 
deseñada ou a ilustración ata o dagora, un 
tiña que formarse de maneira autodidacta, 
xa que esta profesión non se imparte nas 
facultades de Belas Artes españolas, porque 
a  docencia universitaria non considera o 
cómic unha arte. Eu tamén fun un autor de 
bd autodidacta, e tiven que aprender a base 
de copiar a outros autores, ler libros técnicos, 
e compartir coñecementos con alguns cole-
gas de profesión. Cando xa traballaba como 
ilustrador e autor de cómics, decidín  estu-
dar Belas Artes pensando que tiña algo que 
ver con aquilo  que a min me gustaba, con-
tar historias con imaxes. Pero a decepción foi 
case inmediata, xa que na carreira atopeime 
que había un rexeitamento á BD constante, 
supoño que por mor do descoñecemento, 
por que como soe suceder en España, os 
mestres relacionaban o mundo da BD coas 
historietas para infantís e os superheroes. 
Cando calquera que profundice na arte  da 
BD descubrirá que é moito máis ca iso. É 
unha arte nova, que conta con apenas 100 
anos e ofrece moitas posibilidades tanto 
narrativas como plásticas aos autores, xa 

que aínda queda moito camiño por explorar 
e moito por experimentar.  

O Garaxe Hermético, nace para cubrir este 
baleiro formativo que temos en Galicia, onde 
non existía ningunha escola profesional para 
ser autor de BD, e se querías estudar para ser 
autor de tebeos tiñas que ir a Madrid ou Bar-
celona onde existen dende hai vintecinco 
anos escolas privadas de cómic e ilustración. 
Tomei a decisión de crear esta escola profe-
sional de BD e ilustración porque levo moi-
tos anos queixándome e escoitando queix-
arse a moita xente desta falta de formación 
no campo da BD, e eu son dos que pensa 
que queixarse non serve para nada, temos 
que demostrar que se pode facer. Cando 
comecei a por en marcha este proxecto do 
Garaxe Hermético tiña clara tres cousas, que 
na escola tiñan que dar clase profesionais 
da BD e da ilustración en activo, que debía 
ser un centro vivo onde se fixeran charlas, 
presentacións, exposicións de autores pro-
fesionais e de alumnos, pero sobre todo un 
obxetivo fundamental, formar aos autores e 
autoras de cómics que leredes no futuro.  

COMEZO DO CURSO
SETEMBRO 2012

ASIGNATURAS

Lois Pereiro, Breve encontro
 de Jacobo Fernández
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CREAR BD NUN GARAXE 

Entrada da escola ilustrada por Miguelanxo Prado Kiko da Silva no discurso inaugural  de  O Garaxe Hermético  o 21 de abril de 2012.
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DEBUXO1
Debuxo do natural(1)

*Medida, proporción e composición.

*Líña, mancha, textura.

*Valoración tonal, luz, volume.

*Lápis, carboncillo, sanguina, tinta.

*Anatomía humana, estatua e modelo.

*Apunte, academia, debuxo do move-

mento.

*Debuxo do espacio: naturais, arqui-

tectónicos, interiores.

*Anatomía e movemento en animais.

* O caderno de debuxo.

*Interpretación, expresión, comuni-

cación.

O Debuxo na BD (1)

*Líña.

*Iluminación, mancha, trama, textura.

*Principais estilos e correntes ( USA, 

Xapón, Francobelga.)

*Deseño de personaxes.

*Deseño de fondos.

*Expresión e movemento.

*Dende o realismo até o icono.

*O estilo propio.

Min ulla feum in henim iureetue tat, ver aute vercil iril cons.
www.stockindesign.com

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE COLOREADO 1
*Teoría da cor

*Acuarela líquida e en pastilla.

*Gouache e témpera.

TÉCNICAS DIXITAIS DE COLOREADO 1
*Teoría da cor.

*Photoshop.

* Art Rage Studio

HARDWARE E FORMATOS (1)

* ESCANEADO E CORRECIÓN DE COR

* Formatos (TIFF. JPG. PSD. PNG. PDF)

*Formatos de edición impresa e dixital ( CMYK – RGB)

TECNICAS DE ENTINTADO
ENTINTADO DIXITAL (1)

*Entintado en tableta gráfica

*Manga Studio

ENTINTADO TRADICIONAL 1 (1)

* Plumilla

* Pincel

*Cana de Bambú

* Rotuladores calibrados e Pentel
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*A Estructura

*Storyline

*Paradigma

*Sinopse – Argumento

*As Tramas (Principal e Secundaria)

*Creación de Personaxes

*Ferramentas para crear personaxes 

*(Principias e secundarios)

*A documentación

*O esquema de Continuidade

*O tratamento

*A Escaleta

*O guión literario 

*O guión técnico

*O guión en storyboard

*Técnicas xerais de narración visual.

* A viñeta como elemento narrativo.

GUIÓN E CREACIÓN DE HISTORIAS 1 

Trazo de XIZ, de Miguelanxo Prado

NARRATIVA GRÁFICA 1 
*A composición de páxina.
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HISTORIA DA BD 1 

Historia cronolóxica da BD dende os 
orixes ata os anos 60. 

Análise das obras de lecturas obrigatorias 
do curso. Estas lecturas teñen un carácter 
tranversal en todas as asignaturas do 
curso.

DEREITOS DE AUTOR 1
*Que  son os dereitos de autor e para que serven?

*Os suxeitos dos dereitos de autor.

* Os dereitos morais .

* Os dereitos de explotacion. Outros dereitos.

*Limites dos dereitos de autor.

*Duracion. As obras como dominio publico.

*A transmision dos dereitos de explotacion.

*O contrato de edicion.

TIPOGRAFÍA 1 
* Principios de Tipografía

* Estudo da rotulación de BD

* Creación de fontes propias manuais.

TITORÍAS DE EXERCICIOS E PROXECTOS. Cada alumno terá asignado un titor persoal para axudalo a de-
senrrolar os proxectos finais. 
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CURSO BD PROFESIONAL
Segundo ano.
Horario de luns a xoves de 10:30 a 14:30 h
Titorías: Venres de 11:30 a 14.00 h

Mestres: Kiko da Silva, Fernando Iglesias (Kohell), Norberto 
Fernández, Miguel Porto e Jacobo Fernández.

DEBUXO 2

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE 
COLOREADO 2

TECNICAS DE ENTINTADO

* ENTINTADO TRADICIONAL 2
* ENTINTADO DIXITAL 2

GUIÓN E CREACIÓN DE HISTO-
RIAS 2

NARRATIVA GRÁFICA 2

HISTORIA DA BD 2

TIPOGRAFÍA 2

DEREITOS DE AUTOR 2 

EDICIÓN E MAQUETACIÓN 1

TITORÍAS DE EXERCICIOS E 
PROXECTOS.

COMEZO DO CURSO
SETEMBRO 2013

ASIGNATURAS

Lois Pereiro, Breve encontro
 de Jacobo Fernández

DEBUXO2
Debuxo do natural 2

*Medida, proporción e composición.

*Líña, mancha, textura.

*Valoración tonal, luz, volume.

*Lápis, carboncillo, sanguina, tinta.

*Anatomía humana, estatua e modelo.

*Apunte, academia, debuxo do move-

mento.

*Debuxo do espacio: naturais, arqui-

tectónicos, interiores.

*Anatomía e movemento en animais.

* O caderno de debuxo.

*Interpretación, expresión, comuni-

cación.

O Debuxo na BD 2

*Líña.

*Iluminación, mancha, trama, textura.

*Principais estilos e correntes ( USA, 

Xapón, Francobelga.)

*Deseño de personaxes.

*Deseño de fondos.

*Expresión e movemento.

*Dende o realismo até o icono.

*O estilo propio.

TÉCNICAS TRADICIONAIS DE COLOREADO 2
*Teoría da cor

*Acrílicos.

*Anilinas

*Técnicas mixtas

*Tipos de papeis
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Baixo a sombra das pedras flotantes, de Kiko da Silva
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GUIÓN E CREACIÓN DE HISTORIAS 2 

*Creación de guións por encargo

*Guiones para historias cortas

*Guiones para formatos tradicionais (album francés – cómic book americano)

*O Guión de humor.

*Guiones para bd infantil e xuvenil.

NARRATIVA GRÁFICA 2 

* Técnicas aplicadas aos distintos mercados

* Cómic americano

*BD europea

*Manga

*Historieta de Humor

*Novela gráfica

TÉCNICAS 
DIXITAIS DE
COLOREADO 2
*Teoría da cor.

*Photoshop AVANZADO.

* Painter

* Coloreado en CINTIQ

HARDWARE E FORMATOS 1

* ESCANEADO E CORRECIÓN DE COR 

* Formatos (TIFF. JPG. PSD. PNG. PDF)

* PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA A IMPRESIÓN

*Formatos de edición impresa e dixital ( CMYK – RGB)

TECNICAS DE ENTINTADO
ENTINTADO DIXITAL 2

*Entintado en CINTIQ

*Manga Studio AVANZADO

*Photoshop

*Flash

ENTINTADO TRADICIONAL 2 

* Plumilla (tipos de plumillas blanda, semi blanda, dura e  estilográfica)

* A mancha en Pincel (Tradicional e Sumi-e xaponés)

* Pentel e rotuladores calibrados

* Lápiz queimado

* Tipos de entintado (estilos).
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TIPOGRAFÍA 2

DEREITOS DE AUTOR 2

* Principios de Tipografía 2

* Estudo da rotulación de Onomatopeias na BD 

* Creación de tipografías para portadas.

* Creación de fontes propias manuais e dixitais.

*Decálogo do autor profesional de BD.

*Diferenciación dun bo contrato e un mal contrato.

*Os dereitos de autor nos mercados internacionais.

* Entorno dixital.  Dimensións socioeconomicas e culturais.

*O autor como traballador autónomo.

* Facturación e  Fiscalidade.
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HISTORIA DA BD 2 

Historia cronolóxica da BD dendeHistoria 
da Banda Deseñada anos 60, 70 e 80.

Análise das obras de lecturas obrigatorias 
do curso. Estas lecturas teñen un carácter 
tranversal en todas as asignaturas do 
curso.

EDICIÓN E MAQUETACIÓN 1 
INTRODUCCIÓN Á HISTORIA EDITORIAL DA BD (Europea, americana e 
oriental)
*Análise das distintas coleccións e edicións das principais editoriais do sector.

*Tipos de Formatos

*Os ditintos  mercados

A AUTOEDICIÓN
* Facer Fanzines.

* Organización.

* Tipos de Fanzines

*  Os PROzines.

*Selección de material

* O cálculo de costes

    de producción .

* A maquetación.

*A imprenta.

*A distribución.

* Web Cómics

TITORÍAS DE EXERCICIOS E PROXECTOS. Cada alumno terá asignado un titor persoal para axudalo a 
desenrrolar os proxectos finais. 
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CURSO BD PROFESIONAL
Terceiro ano.
Horario de luns a xoves de 10:30 a 14:30 h
Titorías: Venres de 11:30 a 14.00 h

Mestres: Kiko da Silva, Fernando Iglesias (Kohell), Norberto 
Fernández, Miguel Porto e Jacobo Fernández.

DEBUXO 3

PROXECTO PERSOAL

CREACIÓN DE PORTADAS
E PIN-UPS

PREPARACIÓN DE PROXECTOS 
PAR DISTINTOS MERCADOS

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

NARRATIVA GRÁFICA 3

HISTORIA DA BD 3

TIPOGRAFÍA 2

DEREITOS DE AUTOR 2

EDICIÓN E MAQUETACIÓN 2

PREPARACIÓN DE BOOKS DE 
TRABALLOS

TITORÍAS DE EXERCICIOS E 
PROXECTOS.

COMEZO DO CURSO
SETEMBRO 2014

ASIGNATURAS

Lois Pereiro, Breve encontro
 de Jacobo Fernández

Peter Schlemihl , de Fernando Iglesias e Carlos Portela

DEBUXO3
Debuxo do natural 3

*Medida, proporción e composición.

*Líña, mancha, textura.

*Valoración tonal, luz, volume.

*Lápis, carboncillo, sanguina, tinta.

*Anatomía humana, estatua e modelo.

*Apunte, academia, debuxo do move-

mento.

*Debuxo do espazo: naturais, arquitec-

tónicos, interiores.

*Anatomía e movemento en animais.

* O caderno de debuxo.

*Interpretación, expresión, comuni-

cación.

O Debuxo na BD 3

*A bd pictórica.

*Iluminación, mancha, trama, textura.

*Principais estilos e correntes ( USA, 

Xapón, Francobelga.)

*Deseño de personaxes e Fondos

*Expresión e movemento.

*Dende o realismo até o icono.

*O estilo propio.PROXECTO PERSOAL
*Elección de tema e historia ( tendo en 

conta o mercado editorial destinado)

*Bosquexos e referencias.

*Guión

*Desenrrolo dos personaxes e 

documentación

*Elección de técnica.

*Desenrrolo final da obra

*Preparación da obra para a edición

Ex
pl

or
er

 S
m

ith
, d

e 
Ko

he
ll 

e 
Po

rt
el

a.

M
ar

co
po

la
, d

e 
Ja

co
bo

 F
er

n’
an

de
z



WWW.OGARAXEHERMETICO.COM CURSO PROFESIONAL DE BANDA DESEÑADA BDPRO

BD
PR

OO GARAXE HERMÉTICO

BDPRO 20 21

A CREACIÓN DE PORTADAS E PIN-UPS 
*Composición

*Análise de portadas

*A mensaxe

*O impacto visual e o impacto narrativo

*Elección de técnica.

*Os erros

*Preparación da capa para a edición

*Book para o mercado Americano

*A Novela Gráfica.

*Álbum Francés

*As historietas para revistas

*O gag humorístico para Prensa

* As adaptacións literarias.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
* Industrias Europea e Americana.

PREPARACIÓN DE PROXECTOS PARA 
DISTINTOS MERCADOS

HISTORIA DA BD 3 

NARRATIVA GRÁFICA 3 
* A BD experimental e a experimentación narrativa

* O uso dos formatos  na narrativa gráfica. 

* A narración na BD dixital - Novos camiños.

Ch
ris

 W
ar

e.

Impresiones de la Isla, de Fernando Iglesias e Portela.

Historia da Banda Deseñada anos 90 ata a actualidade.

Análise das obras de lecturas obrigatorias do curso. Estas lecturas teñen un carácter tranversal en todas as asigna-
turas do curso.
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*A industria da BD  en Galicia e España

*Creación dunha empresa editorial

*Novos Formatos

*A edición dixital

*O mercado Actual

EDICIÓN E MAQUETACIÓN 2

*A venda e compra de dereitos.

*Selección de material e organización dunha producción anual

*O cálculo de custos de producción

*A maquetación e encadernación

*A imprenta

*A distribución (En librería tradicional, especializada e quiosco)

*A promoción en festivais de BD (Nacionais e Internacionais).

*A edición dixital - formatos e canles de distribución.

Festival Viñetas desde o Atlántico, A CoruñaSalón Internacional del Cómic, Barcelona

*Venta de dereitos no estranxeiro.

*Novas fórmulas de distribución dos dereitos de autor alternativas.

DEREITOS DE AUTOR 3

TITORÍAS DE EXERCICIOS E PROXECTOS. Cada alumno terá asignado un titor persoal para axudalo a 
desenrrolar os proxectos finais. 

Festival Internacional de Angouleme, Francia

PREPARACIÓN DE 
BOOKS DE TRABALLOS
Os books de traballos son a carta de presentación dos autores, deles depende en gran parte que un 
editor che ofreza traballo ou non. No Garaxe Herméticos dámoslle a máxima importancia aos books 
de traballos finais xa que van ser o voso verdadeiro título. Ninguén vos vai a pedir unha titulación 
en debuxante de cómics para poder publicar,  o único que vos van a pedir é unha mostra do voso 
traballo, por iso no Garaxe Hermético seremos moi exisentes cos traballos finais do curso, xa que da 
calidade deles vai depender que consigades publicar ou non.

No curso ensinarémosvos a facer un book profesional para ensinar aos editores, e levaremos tamén 
a editores a escola para ver traballos... ademais de que daremos un premio final de carreira ao mellor 
traballo, que consistirá na PUBLICACIÓN da obra coa editorial RETRANCA.
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OS PROFESORES DO GARAXE HERMÉTICO
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Ilustración: Miguelanxo Prado


