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1. Dades Generals (IES Cubelles) 

 
CURS ACADÈMIC 
 2011 - 2012 

Nivell Educatiu 
 1er E.S.O. 

Departament 
 Llengües 

Nom de l’assignatura 
 Llengua catalana i Literatura 

Grup Classe 
 Grup Alberti 

Professor/a 
 Sònia Reverter 

Correu electrònic 
 srevertert2@xtec.cat 

Telèfon de contacte 
 626689303 

Tema Unitat Didàctica (UD) 
 

El còmic 
 

Període en el que 
s’imparteix la UD 
 

3r Trimestre 

Horari 
 

dilluns de 15:30 a 16:30h, dimarts de 13:00 a 14:00h i 
dijous de 9:30 a 10:30h 

 
 

 
2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 

 
CURS ESCOLAR 
 2011-12 

Nivell Educatiu 
 2n cicle Psicologia 

Departament 
 Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 Carles Monereo Font 

Correu electrònic 
 carles.monereo@uab.cat 

Telèfon de contacte 
 93-5812103 

Portaveu Grup 
 

Marina Font 
 

Correu electrònic 
 kioto89@hotmail.com 

Telèfon de contacte 
 656551585 

Membres del grup 
 

 
 

Marina Font, Andrea Novara, Cristina Hervás, Laura 
Guirado 
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3.- Títol de la UD 
 

 
 El còmic 
 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 

 
El còmic, pretén ser una unitat didàctica dinàmica i profitosa. Donat que el còmic és un gènere literari 

que es troba molt a prop dels joves creiem que això ajudarà a augmentar la seva motivació a l’hora de 

dur a terme aquesta unitat didàctica.  

 

Degut a les característiques del format que treballarem els alumnes podran adquirir i/o perfeccionar les 

seves habilitats lingüístiques, les seves competències culturals, a més a més d’altres habilitats com la 

imaginació, la creació, etc. Considerem interessant treballar conceptes de llengua a través del còmic 

donat que es tracten continguts bàsics d'ortografia, gramàtica i lèxic tot relacionant-los amb temes 

lúdics i d'interès personal.  

 

A més a més els alumnes desenvoluparan competències per treballar en grup.  

 
 

5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 
 

 
1. Conèixer què és un còmic i les seves característiques: els alumnes adquiriran competències per tal 

de saber què és un còmic i també per poder classificar les diferents tipologies de còmic. I no només 

això, sinó que es pretén que aquests coneixements s’extrapolin al seu dia a dia convertint-los en 

coneixements aplicats i no tant sols teòrics. Volem que quan es trobin en el seu entorn quotidià 

puguin identificar i diferenciar els diferents tipus de còmics segons la seva finalitat (p.ex: les vinyetes 

crítiques dels diaris, els còmics més lúdics, els manga, etc.). Per resoldre aquest problema l’alumne 

necessitarà aplicar conceptes, el què suposa un grau de complexitat cognitiva mitjà, en aquest cas, a 

més a més, és un nivell d’ús infreqüent.  

 

2 . Domini bàsic de les tècniques de cerca d’informació, per tal de trobar aquella que és de qualitat. 

Al final de la unitat l’alumne haurà entrat en contacte amb el món de la cerca d’informació, i hauria de 

poder ser capaç de formar-se una opinió crítica, tant amb el contingut, com amb la font d’on l’ha extret. 

 

3.  Domini dels coneixements gramaticals, lèxics i ortogràfics que s'han treballat durant el curs amb 

la finalitat que els integrin de forma natural per tal que aquest aprenentatge el puguin utilitzar per 

comunicar-se de forma més adequada i adaptant-se a les exigències del context, tant a curt termini 

(professorat, adults, etc) com a llarg termini (vida professional). En definitiva, el domini d’aquestes 

competències els permetrà entendre missatges implícits i simbòlics en diferents mitjans (o contextos) 
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comunicatius així com també saber transmetre’ls per ells mateixos. Per tal d’aconseguir aquest domini 

els alumnes hauran d’aplicar els conceptes teòrics apresos durant el curs.   

 

4. Treballant el còmic desenvoluparan la capacitat de saber organitzar-se (competència en el 

tractament de la informació) i treballar en grup de manera cooperativa. Creiem que aquesta 

competència és molt important a l’hora de socialitzar-se ja que els serà útil tant en l’àmbit acadèmic, 

com en el laboral, com en el personal. Per tal d’aconseguir aquestes competències els alumnes 

hauran de ser capaços d’aplicar valors, normes i actituds. Aquest nivell de complexitat sol ser d’ús 

infreqüent.  

 

5. Amb aquesta unitat didàctica pretenem que l’alumne pugui millorar les seves competències 

artístiques i culturals, així com també posar en joc gustos estètics, creativitat i sensibilització davant 

dels temes tractats en els còmics. També es treballaran els aspectes morals implícits darrere una 

història o uns personatges i es fomentarà la tolerància crítica dels alumnes. 

 

6. Creant un còmic es treballa de manera indirecta l’estructura general d’un text narratiu (introducció, 

nus i desenllaç). Aquesta unitat didàctica pot servir de recordatori d’aquesta estructura que els 

alumnes ja han treballat a l’assignatura de llengua catalana així com també en altres assignatures del 

curs. 
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6.- Continguts 
 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Conèixer què és 
un còmic 
(Nivell 3 

Taxonomia de 
Bloom) 

 
 
 
 

 
Parts d’un còmic: 

- Les vinyetes 
- El fumet (la 

silueta, el 
delta, el 
contingut) 

- El text (de 
diàleg, 
narratiu) 

 
Crear un còmic que 
inclogui els conceptes 
teòrics (totes les parts).  

 
Interès pel còmic i les 
seves 
característiques.  
 
Escolta activa i 
actitud participativa 
durant la sessió 
teòrica.  

 
Classe guiada per la 
professora però amb 
participació i debat actiu 
dels alumnes.  
 
Suport teòric físic 
(material de l’alumne). 
 
Comprensió i assimilació 
de les parts del còmic. 

 
 

Dominar un 
nivell bàsic de 

cerca 
d’informació de 
diverses fonts  

(Nivell 9 
Taxonomia de 

Bloom) 
 

 
Discriminar paraules 
claus per la cerca 
d’informació.  
 
 
 
 

 
Saber trobar els llocs 
adequats per cercar la 
informació adient 
(internet, còmics, 
revistes, diaris, llibres, 
etc) 

 
Interès per dur a 
terme una cerca 
d’informació 
satisfactòria. 
 
Sensació d’interès 
davant d’altres 
continguts que puguin 
trobar en aquest 
procés.   
 

 
Demanar al alumne que 
realitzi cerca de 
informació autònoma 
sobre les parts del còmic 
a treballar per cada 
classe.  
 
 

Domini de les 
competències 
lingüístiques 
treballades 

durant el curs 
(Nivell 3 

Taxonomia de 
Bloom) 

Oracions (tipologies 
diferents de 
sintagmes)  

Vocals àtones (a/e, 
o/u).  

Sinònim i antònim.  

La “S” sonora i la “s” 
sorda.  

 

 
Saber escriure i 
expressar-se 
correctament i sense 
faltes d’ortografia.  

 
Saber aquests 
conceptes els 
proporcionarà 
enfrontar-se al món 
acadèmic i laboral 
immediat de forma 
competent.  

 
A través d’un joc i de la 
creació del còmic, 
integració del conceptes 
lingüístics.  

Treball grupal 
cooperatiu 
(Nivell 14 

Taxonomia de 
Bloom) 

 
 
 
 

 
Identificació de rols 

 
Capacitat 
d’organització en el 
tractament de la 
informació. 
Treball dels rols 
individuals dins del 
grup. 

 
Assimilació del rol 
propi. 
Actitud cooperativa i 
participativa dins el 
grup i interès per un 
bon resultat global 
(interdependència). 
Sentir que aquesta 
competència és molt 
últil pel seu futur 
laboral i acadèmic. 

 
Ensenyament-
aprenentatge recíproc. 
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Competències 

artístiques, 
culturals, gustos 

estètics, 
creativitat i 

aspectes morals 
del còmic. 
(Nivell 17 

Taxonomia de 
Bloom) 

 

 
Coneixement de 
valors:  
- Problemes socials 
(Delinqüència, 
robatoris, Racisme, 
Bulling).  
-Diferències 
personals (malalties 
mentals),  
- Tolerància . 
- Respecte (drets 
humans, natura, 
animals).  
-  Discapacitat. 
- Amistat  
- Civisme  
- Vida sana (esports, 
alimentació...) 
 
Llenguatge artístic: 
pla detall, pla 
americà, pla general, 
vinyetes, globus de 
text, etc.  
 

 
- Detectar els valors i 
missatges del còmic.  
 
- Crear el còmic amb 
un missatge moral 
implícit. 
 
- Realitzar el còmic 
aplicant les tècniques 
artístiques i estètiques. 

 
- Adoptar una actitud 
crítica i analítica 
davant de diferents 
circumstàncies (a 
l’hora de llegir textos, 
prendre decisions, 
etc.). 
 
- Aprendre a acceptar 
les crítiques 

 
- Realització d’una crítica 
constructiva dels còmics 
dels companys.  

Conèixer 
l’estructura 
general d’un 

conte o història 
literària 

 
(Nivell 5 i 11 

Taxonomia de 
Bloom) 

 

 
Domini de 
l’estructura: 
 
- Introducció 
- Nus 
- Desenllaç 

 
Identificar l’estructura 
de qualsevol història, 
text o situació. 
 
Construir una història 
amb aquesta estructura 
interna de manera 
coherent.  

 
Consciència sobre 
l’existència d’ aquesta 
estructura interna.  

 
Reforç i assimilació dels 
conceptes. 
 
 
Síntesi i extracció de les 
idees principals i 
secundàries 
discriminatòries de cada 
part 

 

 



                                                                                             

7 

 

 
7.- Avaluació Global de la UD 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

 

AVALUACIÓ DE RESULTATS PER PART DE LA PROFESSORA 
 

Treball en grup 
Es valorarà l’organització grupal (compliment del rol), la cooperació entre els 
membres.  

30% 

Creativitat i originalitat 
Es valorarà el format del còmic (fet a ma o per ordinador, etc), material de suport 
(cartolina, paper, etc) i originalitat de l’argument. 

20% 

Avaluació del compliment de les normes estructurals, gramaticals, 
lèxiques i ortogràfiques 
La professora avaluarà els còmics de cada grup segons els mateixos paràmetres 
que els alumnes.  

25% 

Prova escrita 
Cada alumne individualment realitzarà una breu activitat de comprovació sobre els 
coneixements relacionats amb l’unitat didàctica.  

10% 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS PER PART DELS ALUMNES 

Avaluació dels còmics dels companys 

Cada grup realitzarà l’avaluació d’un altre còmic de la classe seguint unes pautes. 
15% 

100% 
 
 Justificació de l’avaluació 

 
- Treball en grup: Otorguem un 30% de la nota total al treball grupal donat que és un dels 

objectius de l’Unitat Didàctica i l’activitat organitzada gira al seu voltant.  

 

- Creativitat i originalitat: Degut a que un dels objectius és fomentar les competències artístiques 

dels estudiants, hem considerat adient valorar amb un 20% aquesta activitat. Treballant el còmic 

els alumnes estan oberts a explorar aquestes habilitats.  

 

- Avaluació de les normes estructurals, gramaticals, lèxiques i ortogràfiques: hem decidit 

donar-li importància a aquesta part, ja que, engloben tots els coneixements lingüístics treballats 

en l’assignatura durant el curs. Finalment, també mostren l’adhesió per part dels alumnes als 

paràmetres donats. 

 

- Prova escrita: És una prova objectiva que demostrarà si l’alumne ha assolit els conceptes que 

s’han treballat a l’unitat. Val un 10% de la nota total perquè l’objectiu no és la reproducció o 

retenció de conceptes si no la seva adequada aplicació després d’haver realitzat el seu còmic.  

 

- Avaluació dels còmics dels companys: Es valora amb un 15% perquè aquesta part és la que 

pot estar més sotmesa a biaix, ja que com que són companys de classe, per exemple, la 

valoració de la creativitat pot ser més subjectiva.  
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8.- Documentació sobre la UD 
 
 

 
Llibres i articles 

 
 Llengua Catalana i Literatura. Ed. Text-La Galera. 

 Quadern d’iniciació als còmics (1r ESO).  

 
 

 
 

 
Documentació digital 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Altres  
 
Document teòric sobre el còmic (annex 2).   

Document de les característiques (normes) de l’activitat (annex 3).  
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Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits 
Treball Motivació Interacció 

V.A.L A A/V E/O A A A A 
P/C(molt 

participatiu) 

A.BC M A/V E/O M M A M I(poc) 

D.C.R B A/V E/O B M M A P/C 

D.CH.P - - - - - - - - 

S.B.A B A/V E/O M M M M P/C 

N.E.M M A/V E/O A M A  M P/C(molt) 

M.F.S A A/V E/O A A A A P/C 

V.G.S A A/V E/O A A A A P/C(molt) 

E.G.L B A/V E/O B B B B I(poc) 

A.H.A M A/V E/O A M A A P/C 

C.L.B M A/V E/O M M A A P/C(molt) 

A.N.R B A/V E/O B B M M I(poc) 

L.P.M A A/V E/O A A M A P/C 

A.N.B A A/V  E/O A A A A P/C 

M.P.B A A/V E/O A A A A P/C 

B.R.R M A/V E/O A A A A P/C(molt) 

N.R.E M A/V E/O A M A M I(poc) 

M.S.B M A/V E/O M M M M P/C 

M.S.A.. A A/V E/O A A A A P/C 

M.R. M A/V E/O M M M A P/C 

M.S.P. M A/V E/O A A A A P/C 

A.V.H. B A/V E/O M B B M P/C 

V.F.L. B A/V E/O M B B M P/C 

C.T. A A/V E/O A A A A P/C 

 
 
Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 
Tipus 

activitat Explicació de l’activitat Durad
a 

Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(i) 

Avaluació prèvia 

Qüestionari previ al inici de les sessions per avaluar les característiques 
psicoeducatives dels alumnes i alguns coneixements generals sobre la 
unitat didàctica.  

El qüestionari consta de 10 preguntes amb 3 opcions de resposta 
múltiple (i en alguns casos 2 o 4). [Veure annex 1] 

20 min. 
Treball individual amb 
l’organització habitual de 
l’aula (taules separades). 

Qüestionari psicoeducatiu 

D(p) 

D(c) 

M 

Sessió 1: 

Explicació de què tractarà l’activitat:  

- Creació d’un còmic a través d’un treball grupal cooperatiu. 

- Creació dels grups de treball (8 grups de 3 persones). 

- Distribució i explicació dels tres rols (l’artista i revisor artístic, el 
guionista i revisor lingüístic i el dibuixant) i de la dinàmica de rotació 
d’aquests. [Veure annex 3] 

- Tria, per part dels alumnes, del tema del còmic a partir d’una selecció 
donada.   

45 min. 

Organització habitual de 
l’aula (taules separades) fins 
la distribució dels grups, 
moment en el qual s’agrupen. 

Lliurament de la fitxa de les 
indicacions per l’activitat 
[Veure annex 3] 

 

D (p) 

D (v) 

M 

Començar a pensar i debatre l’argument de la història en grup.  
 
S’haurà d’avisar als alumnes que per la pròxima classe hauran de 
portar còmics que trobin (tires còmiques, llibres d’historietes, etc.).  

 

15 min. 
Distribució de les taules en 
grups de tres persones. 

 

 

 

 
1

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
     M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

 
Tipus 

activitat 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D (c) 

D (v) 

M 

Per grups hauran d’analitzar els còmics que hagin portat fixant-se en 
les diferents tipologies de còmics i els arguments (què expliquen, com 
es desenvolupen, etc).  

 
Després seria convenient fer un debat amb la resta de la classe per 
exposar les diferències i similituds entre aquestes tipologies de còmics.  

30-40 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones.  

Cada grup haurà de portar 
còmics 

D(p) 

M 

Acabar de especificar l’argument i triar quina tipologia de còmic volen 
fer. 
S’haurà d’avisar als alumnes que per la pròxima classe hauran de 
portar tires còmiques de diaris, anuncis de televisió, series, on hagi 
diferents tipus de personatges.  

30-20 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones. - 

 

SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

 
Tipus 

activitat 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D (c)  

M 

En aquesta sessió es treballaran els tipus de personatges i l’expressió i 
gestualitat d’aquests a través del material que hagin portat cada grup.  
 
Cada grup haurà d’analitzar els personatges (si és real o de ficció, si és 
el principal/protagonista o secundari, rodons o plans, el caràcter que 
tenen, etc).  

30-40 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones.  

Imatges de diferents 
personatges portades pels 

alumnes 

D (p) 

M 

 

Concretar com volen que siguin els seus personatges i fer un esborrany 
dels seus personatges.  
 
S’haurà d’avisar als alumnes que per la pròxima classe hauran de 
portar diferents tipus de plans de revistes, diaris, televisió, o inclús fer-
se fotos ells mateixos. 

30-20 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones. 

Làmines en blanc i sense 
marge, llapis, goma, 

retoladors, regle, tisores, 
cola, etc. 

1

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
     M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

 
Tipus 

activitat 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D (c)  

M 

En aquesta sessió es treballaran els tipus de plans a través del material 
que hagin portat cada grup.  
 
Cada grup haurà d’analitzar-los i posar-los en comú (debat) amb la 
resta de la classe. Si és necessari la professora aportarà els plans que 
no hagin sortit  

30-40 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones.  

Imatges de diferents plànols 
portades pels alumnes 

D (p)  

M 

Pensar els tipus de plans que utilitzaran i els personatges que sortiran 
en les diferents vinyetes. Si tenen temps hauran de pensar el guió.  
 
Es començarà la dinàmica dels rols.  
 
S’haurà d’avisar als alumnes que per la pròxima classe hauran de 
portar exemples d’onomatopeies, símbols, globus de text i rotulació que 
puguin trobar als diaris, televisió, anuncis, etc .  

30-20 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones. 

Esquema/guia de creació de 
plànols i vinyetes 

[Annex 5] 

 

SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

Tipus 
activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D (c) 

M 
Aquesta sessió es dividiria igual que la sessió 4 però es treballaran els 
conceptes de: d’onomatopeies, símbols, globus de text i rotulació. 

30-40 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones.  

Exemples d’onomatopeies, 
símbols, globus de text i 
rotulació portades pels 

alumnes de portar  

D (p) 

M 

Afegir al còmic els elements treballats en aquesta sessió.  
 
Continua la rotació de rols.   

30-20 
min. 

Distribució de les taules en 
grups de tres persones. 

Làmines en blanc i sense 
marge, llapis, goma, 

retoladors, regle, tisores, 
cola, etc. 

1

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
     M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

 
Tipus 

activitat 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

D (p) 

M 

Aquesta sessió estarà destinada a acabar el còmic i supervisar que tots 
els elements que es van especificar el primer dia (normes lingüístiques, 
número de vinyetes, etc) estiguin ben fetes.  
 
Continua la rotació de rols.  

1 hora Distribució de les taules en 
grups de tres persones.  

Làmines en blanc i sense 
marge, llapis, goma, 

retoladors, regle, tisores, 
cola, etc. 

 

SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.................................................................................................................................. 

 
 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV (f) 

Avaluar individualment els conceptes teòrics sobre el còmic: 

- Cada alumne haurà d’ordenar un grup de vinyetes de manera que 
adopti una estructura narrativa lògica.  

- Identificar els elements explicats del còmic mitjançant el 
reconeixement visual.  

15 min. Avaluació individual 
Prova en paper 
proporcionada per la 
professora [Veure annex 4] 

AV (f) 
De manera grupal, avaluació i valoració crítica del còmic d’un altre grup 
seguint les normes establertes a l’inici de les sessions (les normes les 
poden consultar als apunts). 

45 min. Distribució de les taules en 
grups de tres persones. 

Còmic d’un altre grup i full en 
blanc per anotar l’avaluació. 

 
 
1

  AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
     M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 

La distribució física de les taules de la classe que han de dur a 
terme a l’inici de cada sessió pot comportar problemes de 
disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

És convenient que la professora adopti 
una actitud activa i organitzativa per tal 
d’evitar que hagi molt xivarri i que els 
canvis siguin organitzats i ho més 
pràctics possibles.  

 

 

 

 

A l’hora d’escollir la temàtica del còmic pot haver disconformitats 
intergrupals i intragrupals.  

 

Davant d’una disconformitat intergrupal 
la professora haurà de deixar clar des 
de l’inici que no es poden repetir 
temes.  

Davant d’una disconformitat 
intragrupal, la professora haurà 
d’ajudar i guiar-los per tal que arribin a 
un consens de grup. 

Problemes a l’hora de distribuir els grups per preferències entre 
companys 

La professora haurà de explicar-lis que 
és una de les característiques de 
l’activitat i que han de saber treballar 
amb tots els companys.  

 

Degut a que és una classe molt homogènia pel 
que fa a les característiques psicoeducatives serà 
important posar més atenció, a l’hora de fer els 
grups, en aquells alumnes que mostren més 
dificultats (hi ha un alumne absentista i un altre 
amb dificultats d’integració). Els grups seran 
assignats per la professora. 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 

A la sessió dos, a l’hora de decidir l’argument del còmic poden 
haver disconformitats. 

 

Davant d’aquesta disconformitat, la 
professora haurà d’ajudar i guiar-los 
per tal que arribin a un consens de 
grup. 

 

Donat el cas que en una de les sessions falti algun dels 
integrants del grup, quedant un rol buit i fent que quedi feina 
sense fer. 

La professora haurà d’especificar quan 
expliqui l’activitat que si algú falta 
haurà realitzar la seva part a casa i 
portar-la llesta per la pròxima sessió 
per tal enrederir el treball grupal. 

 

Pot donar-se el cas, com en tot treball grupal, que algú excedeixi 
el rol de líder. 

Inicialment seria convenient que sigui 
el propi grup qui gestioni aquestes 
disconformitat. En el cas que no siguin 
capaços la professora haurà ajudar-los 
a solucionar aquesta situació.  

La professora haurà de prestar especial atenció a 
aquells grups en els que per les característiques 
del seus membres puguin donar-se aquest tipus 
de problemàtica.  

A l’hora de fer les inferències sobre els conceptes teòrics del 
còmic es poden donar errors en la identificació i comprensió 

Quan la professora detecti aquests 
tipus d’errors ha d’intentar ajudar a 
entendre correctament el concepte a 
través del debat o, si és adient, 
explicació del concepte.  

La professora haurà de supervisar que en tots els 
grup s s’estigui fent correctament el debat i parar 
atenció en aquells grups on hagi nens amb 
dificultats d’integració.  

També es poden donar problemes d’inferència i a l’hora de fer 
debat, és a dir, que els nens no sàpiguen què dir o no participin 
adequadament (respectar torn de paraula, no cridar, escoltar 
opinions dels companys, etc) 

En els moment de debat haurà de tenir 
un paper actiu i serà la mediadora del 
debat.  

Haurà d’animar a participar als alumnes més 
tímids o que estiguin participant menys i 
neutralitzar als més actius.   

Que hi hagi algun grup que no porti el material encomanat per la 
sessió corresponent.  

Facilitar la possibilitat de la cerca 
d’informació (via internet, biblioteca de 
l’escola, etc.) però, alhora, tenir-ho en 
compte en la nota final.  
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

A l’hora de realitzar la prova escrita poden sorgir problemes de 
comprensió.  

 

La professora haurà d’explicar 
detalladament l’activitat i si es donen 
dubtes individuals resoldre’ls 

 

Estar atenta a aquells alumnes que normalment 
tenen més dificultats a l’hora de realitzar aquest 
tipus proves, per les seves característiques 
psicoeducatives. 

A l’activitat de la valoració dels còmics dels companys, pot 
donar-se el cas que aquesta avaluació estigui influenciada per la 
subjectivitat dels alumnes.  

La professora haurà de remarcar que 
l’avaluació ha de ser crítica i objectiva.   
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Annex 1: Qüestionari de característiques psicoeducatives dels alumnes  
 
Qüestionari: El còmic   Nom: ________________________ 

 

1. Saps què és un còmic? 
a. Si. Com el definiries:  
…………………………………………………………………………………… 

b. No 
2. Acostumes a llegir còmics sovint:  

a. Si 
b. No 

3. Com t’agrada que t’expliquin les coses a classe:  
a. Oralment (el professor explicant-ho en veu alta) 
b. Visualment (amb dibuixos o esquemes a la pissarra, en paper...) 
c. Totes dues coses em van bé 

4. A l’hora de fer un treball o examen com t’aniria millor contestar les preguntes:  
a. Oralment (explicant-ho en veu alta) 
b. Per escrit 
c. Totes dues coses em van bé 

5. A l’hora de fer una activitat a classe, o fer els deures:  
a. Sempre els faig jo sol 
b. No sempre els faig jo sol 
c. Normalment demano ajuda a altres persones (companys, mestre o pares) 

6. Quan no em surten els deures 
a. Busco informació, demano ajuda fins que trobo la resposta 
b. Penso una estona i si no em surt ho deixo estar 
c. Ho deixo en blanc i a classe ja ho resoldrem tots junts 

7. Porto els deures i la feina de classe al dia: 
a. Si, sempre 
b. Si, la majoria de vegades 
c. Normalment no 

8. Quan tinc un examen... 
a. El començo a preparar el dia abans 
b. El començo a preparar tan aviat com sé la data del examen 
c. El començo a preparar entre 2 o 3 dies abans 

9. M’agrada venir al institut i m’ho passo bé 
a. Si  
b. No  
c. Una mica 

10. Si em deixessin triar com fer un treball m’agradaria fer-lo:  
a. Sol 
b. En grup i acostumo a ser jo qui pren les decisions 
c. En grup i participo molt sempre que els meus companys també ho facin 
d. En grup, participo i ajudo molt independentment dels meus companys 
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Annex 2: Document d’informació teòrica sobre el còmic 

 
Què és un còmic? 
 
Segur que tots heu llegit, o llegiu habitualment historietes i revistes de còmic, com per exemple, 
tebeos o “manga”.  
 
Els còmics tenen més de cent anys d’història i al llarg d’aquest temps s’han fet còmics de tots els 
gèneres: humor, ciència ficció, terror, aventures, bèl·lics, crítica social, històric, etc.  
 
Però, què és un còmic? Un còmic és una estructura narrativa fàcil de llegir i d'interpretar i que és 
composa d'un seguit d'imatges que expliquen una història. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un còmic, l'autor hi descriu els fets i els personatges que formen el seu relat a través d'una 
seqüència de dibuixos, però també, amb l'ajuda d'uns textos que situen l'acció o que reprodueixen 
els diàlegs dels personatges. Aquests textos són, a vegades, un complement per poder arribar a fer 
una bona lectura de la imatge o per donar informació complementària.  
 
En definitiva, cada component de la historieta té la seva raó de ser ja que dóna lloc al nou art que és 
el còmic. Veiem ara més concretament cadascuna d’aquests components:  

 

Les vinyetes 
 
Podíem dir que són cadascun dels quadres que composa el còmic, La 
forma de la vinyeta ha anat evolucionant i ara mateix cada autor utilitza 
la forma que més li agrada o que millor s'adapta als seus interessos. 
 
 
 

Globus de text 
 
El globus de text (també es diuen “bafarades” i en castellà 
“bocadillos” o “globos”) és el lloc on s’escriu el text de 
diàleg o de monòleg dels personatges. El globus de text 
ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i també 
ens mostra com ho diu o com ho pensa. 
 
La bafarada pot tenir un significat concret o pot donar 
força al text que conté. Hi ha vegades que és tan expressiu 
que no caldria escriure-hi res.  
El composen 3 parts:  
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- La silueta és la superfície que conté el text. Abans sempre tenia forma de núvol, però avui 
qualsevol forma és bona. En còmics molt actuals també podem trobar el text sense silueta. 

 
- El delta és un apèndix lineal que marca la direcció del text. Quan es vol representar el 

pensament d'algú el delta és en forma de bombolles. El delta pot ser múltiple quan un mateix 
text ve de múltiples personatges. 

 
- El contingut és el text que s'escriu dins dels globus. És preferible utilitzar lletres majúscules.  

 
 
 
 
 
 
Per que la historieta es vegi ben acabada i sigui fàcil d’entendre i de llegir, els textos són tant 
importants com els dibuixos. Cal tenir en compte diversos factors:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onomatopeies  

Una onomatopeia és una paraula que representa un soroll, moltes vegades són només síl·labes. És 
important triar les lletres que més recordin el soroll que representa i dibuixar-les de manera 
expressiva.  
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Expressions i gestualitat 
 
Els personatges dels còmics ens transmeten a través de les 
seves expressions, el seu estat d’ànim. Normalment s’exagera i 
els autors combinen la posició dels ulls, les celles i la boca 
afegint-li alguna arruga i, sovint, símbols per facilitat la 
comprensió.  
 
Els personatges del còmic s’expressen també amb el cos: els 
seus gestos ens indiquen què estan fent, però també, 
novament, el seu estat d’ànim.  

 
Símbols  
 
Els còmics utilitzen tota mena de símbols gràfics per indicar des de moviments fins a l’estat d’ànim 
dels personatges. Alguns corresponen amb expressions o frases fetes, com ara “va tenir una idea 
lluminosa”, “dorm com un tronc”, “em surt fum del cap”, etc. És molt freqüent trobar les línies que 
indiquen moviment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans  
 
Els plans es fan servir per donar varietat i interès a les historietes, sobretot si són llargues. Cada pla 
ve determinat pels límits de la vinyeta i per la distància a la qual ens posem, segons la imatge que 
volguem veure: si volem veure una visió de conjunt ens posem lluny, però si ens interessen els detalls 
ens posem més a prop. Els diferents tipus de plans són:  
 
Pla general: Mostra el paisatge on es desenvolupa l’acció. 
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Pla panoràmic: Veiem els personatges i un tros del seu voltant, per saber on són.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pla normal o sencer: Es centra en els protagonistes, que veiem de cap a peus.  

 
 
 
Pla mitjà: Apropem al personatge i ja no el veiem sencer.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Primer pla: Ensenya millor la cara i l’expressió.  

 
 
 
Pla detall: Ensenya les coses petites que són importants.  
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Arguments 
 
Un dels aspectes més importants en una historieta és l’argument. La inspiració dels còmics en la 
narrativa escrita té força tradició i inclús s’han adaptat obres tan importants com Tirant Lo Blanc, de 
Joanot Martorell o The animal farm, de George Orwell.  
 
Les narracions han de tenir una introducció (es planteja la historia), el nus (es desenvolupa el 

conflicte) i el desenllaç (es resol la trama).  
 

Altres còmics  
 
Hi ha diferents tipus d’historietes que tradicionalment han tingut molt d’èxit en el món del còmic, 
nosaltres destacarem algunes:  
 
- Historieta curta: Són molt famoses, i se’n troben a quasi tots els diaris. És d’origen nord-

americà (anomenades “comic strips”). Inicialment també hi havia historietes d’aventures que 
continuaven d’un dia per l’altre, però actualment acostumen a ser humorístiques. Alguns 
dels personatges més famosos són Mafalda, de Quino, Garfield de Jim Davis o Charlie 
Brown, de Schulz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ciència ficció: la ciència ficció ens permet 

crear nous mons i elements imaginaris. Molts 
d’aquests nous mons es situen en un futur ple 
de tecnologia i vida d’altres planetes. 

 
 
 
 
- Historietes mudes: Són aquelles que prescindeixen expressament de les paraules per 

intentar explicar-ho tot només amb els dibuixos. Això obliga a l’autor a treballar molt 
l’expressivitat de les cares i dels gestos. Han de ser clares i fàcils d’entendre.  
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Annex 3: Document explicatiu de l’activitat (per professora i per alumnes)  
 

INDICACIONS (per la professora) 
 

- La classe és dividirà en 8 grups de 3 persones cadascun.    

Dins dels grups s’hi diferenciaran 3 rols que tots tres alumnes adoptaran al llarg de les sessions 
mitjançant un procés rotatori. Els tres rols són: 

1) L’Artista i revisor artístic: qui adopta aquest rol s’encarregarà de pensar en quin estil es 
faran els globus de text, les onomatopeies i símbols, tipus de rotulació i com s’han de fer 
els plans.  

2) El guionista i revisor lingüístic : té la funció de fer la part del guió que toqui aquell dia i 
assegurar-se del compliment de la “normativa lingüística” 

3) Dibuixant: en aquest rol, l’alumne s’encarregarà de dibuixar les vinyetes.  

El procés rotatori: en l’activitat hi ha tres sessions que es dedicaran exclusivament a crear i 
dissenyar el còmic, al llarg d’aquestes tres sessions, els 3 alumnes de cada grup, adoptaran tots tres 
rols una vegada. És a dir, els rols rotaran pels alumnes. Per exemple: 
Grup X: 

- Quarta sessió:  
• Alumne 1� L’artista i revisor artístic 
• Alumne 2 � El guionista i revisor lingüístic 
• Alumne 3 � Dibuixant 

- Cinquena sessió:     
• Alumne 1� Dibuixant 
• Alumne 2 � L’artista i revisor artístic 
• Alumne 3 � El guionista i revisor lingüístic 

 
- Sisena sessió:  

• Alumne 1 � El guionista i revisor lingüístic 
• Alumne 2 � Dibuixant 
• Alumne 3 � L’artista i revisor artístic 

 
La temàtica del còmic serà escollida del llistat que hi ha a continuació, mitjançant consens grupal. 
L’argument i la creació de la història, personatges, és lliure i es decidirà entre tots els membres del 
grup. 
 

Temes Tipologia de còmic 

- Delinqüència (robatoris, etc).  
- Manicomi o psicòpates  
- Tolerància  
- Racisme 
- Bulling  
- Respecte (drets humans, 

natura, animals) 
- Discapacitat 
- Amistat  
- Civisme  
- Vida sana (esports, 

alimentació...) 

- Superherois  
- Manga  
- Ciència ficció (al·lienigenes)  
- Fantasia 
- Aventures 
- Humor  
- Horror 
- Adaptacions literaries.  

 
 
L’extensió màxima del còmic rau entre les 10 i 20 vinyetes. La distribució i format d’aquestes és lliure 
i oberta a propostes creatives i originals.  
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NORMES (PRESCRIPCIONS) QUE HAN D’APARÈIXER OBLIGATÒRIAMENT AL CÒMIC: 
 

- Estructurals: Cada còmic ha de presentar i reflectir les tres parts bàsiques de l’estructura 
d’una historia: INTRODUCCIÓ, NUS i DESENLLAÇ.  
 

- Lingüístiques:  
 

o Oracions: Han d’aparèixer com a mínim dos tipologies diferents de sintagmes.  
o El còmic ha de contenir paraules amb vocals àtones (a/e, o/u).  
o S’han d’utilitzar com a mínim un sinònim i un antònim.  
o Han d’aparèixer paraules que continguin la “S” sonora i la “s” sorda.  
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INDICACIONS PELS ALUMES 
 
La classe és dividirà en grups de 3 persones.  
 
Dins dels grups s’hi diferenciaran 3 rols que tots tres alumnes adoptareu al llarg de les sessions 
mitjançant un procés rotatori. Els tres rols són: 

4) L’Artista i revisor artístic: qui adopta aquest rol s’encarregarà de pensar en quin estil es 
faran els globus de text, les onomatopeies i símbols, tipus de rotulació i com s’han de fer 
els plans.  

5) El guionista i revisor lingüístic : té la funció de fer la part del guió que toqui aquell dia i 
assegurar-se del compliment de la “normativa lingüística” 

6) Dibuixant: en aquest rol, l’alumne s’encarregarà de dibuixar les vinyetes.  

 
El procés rotatori: en l’activitat hi ha tres sessions que es dedicaran exclusivament a crear i 
dissenyar el còmic, al llarg d’aquestes tres sessions, els 3 alumnes de cada grup, adoptareu tots tres 
rols una vegada. Per exemple: 
Grup X: 

- Quarta sessió:  
• Alumne 1� L’artista i revisor artístic 
• Alumne 2 � El guionista i revisor lingüístic 
• Alumne 3 � Dibuixant 

- Cinquena sessió:     
• Alumne 1� Dibuixant 
• Alumne 2 � L’artista i revisor artístic 
• Alumne 3 � El guionista i revisor lingüístic 

 
- Sisena sessió:  

• Alumne 1 � El guionista i revisor lingüístic 
• Alumne 2 � Dibuixant 
• Alumne 3 � L’artista i revisor artístic 

La temàtica del còmic serà escollida del llistat de temes que es donen a continuació, mitjançant 
consens grupal. L’argument i la creació de la història, personatges, és lliure i la decidireu entre tots els 
membres del grup. 
 

Temes Tipologia de còmic 

- Delinqüència (robatoris, etc).  
- Manicomi o psicòpates  
- Tolerància  
- Racisme 
- Bulling  
- Respecte (drets humans, 

natura, animals) 
- Discapacitat 
- Amistat  
- Civisme  
- Vida sana (esports, 

alimentació...) 

- Superherois  
- Manga  
- Ciència ficció (al·lienigenes)  
- Fantasia 
- Aventures 
- Humor  
- Horror 
- Adaptacions literaries.  
- Històries mudes.  

 

 
 
L’extensió màxima del còmic rau entre les 8 i 10 vinyetes. La distribució i format d’aquestes és lliure i 
oberta a propostes creatives i originals.  
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NORMES (PRESCRIPCIONS) QUE HAN D’APARÈIXER OBLIGATÒRIAMENT AL CÒMIC: 
 

- Estructurals: Cada còmic hauria de tenir les tres parts bàsiques de l’estructura d’una 
historia: INTRODUCCIÓ, NUS i DESENLLAÇ.  
 

- Lingüístiques:  
 

o Oracions: Han d’aparèixer com a mínim dos tipologies diferents de sintagmes.  
o El còmic ha de contenir paraules amb vocals àtones (a/e, o/u).  
o S’han d’utilitzar com a mínim un sinònim i un antònim.  
o Han d’aparèixer paraules que continguin la “S” sonora i la “s” sorda.  

 



                                                                                             

27 

 

Annex 4: Prova d’avaluació 
 
 
1. Ordena les vinyetes en l’ordre temporal adequat per tal que la història tingui sentit: 
 
 

 
 
 
Resposta:  
 
.................................................................................................................................................... 
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2. Plans. Digues a quin tipus de pla correspon cada il·lustració (pla general, pla panoràmic, pla 
normal o sencer, pla mitjà, primer pla i pla detall). Tingues en compte que un pla pot estar repetit 
més d’una vegada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................                                             .............................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                          ..............................................................                         

.............................................................  
 
 

 
 
 
 
 

..................................... 
 
 
 
 
 
 
                    ...........................................................                                                                      
 ..................................................... 
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3. Enumera les vinyetes i localitza la introducció, el nus i el desenllaç de la següent tira còmica (la 

noia de cabells foscos es diu Mafalda, i la rossa es diu Libertad): 

 

 

Vinyetes introducció: .................................... 

 

Vinyetes nus: ............................................... 

 

Vinyetes desenllaç: ...................................... 

 

- Justifica la teva resposta (digues per què creus que les vinyetes d’introducció és o són la/les 

que has posat, perquè les del nus creus que són aquestes i perquè la/les del desenllaç són 

aquestes): 
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Criteri de CORRECCIÓ i SOLUCIONS: 

 

Criteri de CORRECCIÓ:  

 

El criteri de correcció per les preguntes 1 i 2 serà el següent:  

- Atorgar 1 punt per a cada resposta correcta. Les respostes incorrectes no restaran 

puntuació. Ex: si a l’activitat 1 l’ordre que ha posat l’alumne és exactament el que diu la 

solució, l’alumne tindrà 12 punts; si per contra, ha comès dos errors, tindrà 10 punts en 

aquest exercici.   

 

A la pregunta 3 el primer que ha de fer l’alumne/a és enumerar cada vinyeta per tal de, posteriorment, 

poder respondre segons aquest criteri. Hi ha 9 vinyetes, així que tan sols es tracta que hagi posat un 

1 a la primera vinyeta, un 2 a la segona, etc. El criteri de correcció en aquest cas és una mica 

subjectiu, ja que es tracta d’una historieta amb un final no massa definit/clar de localitzar, així que 

nosaltres proposem una resposta correcta possible, però deixem a criteri del mestre/a la opció de 

considerar com a correctes respostes similars sempre i quan tinguin certa lògica i l’estudiant hagi 

justificat la seva resposta adequadament. Donarem un punt a cada part (introducció-nus-

desenllaç) contestada amb el grup de vinyetes corresponent. Ex: si la resposta correcta pel nus 

són les vinyetes 2, 3, 4, 5, 6, i 7 i l’estudiant ha encertat el grup sencer, tindrà un punt; si per contra, 

ha contestat que el nus està format per les vinyetes 4 i 5 i prou, no tindrà cap punt. 

 

 

Solucions: 

 

� Activitat 1 de la prova (12 punts):  

Ordre: 4, 12, 6, 2, 3, 1, 7, 5, 8, 11, 10 i 9. 

 

� Respostes correctes activitat 2 d’esquerra a dreta i de dalt a baix (7 punts): 

1. Primer pla. 

2. Pla general. 

3. Pla general (ens situa on passa l’acció, els personatges principals del còmic no hi apareixen). 

4. Pla mitjà. 

5. Pla detall. 

6. Pla normal o pla sencer. 

7. Pla panoràmic. 

 

� Respostes correctes activitat 3: 

Introducció: vinyeta 1.                     

Nus: vinyetes 2, 3, 4, 5, 6 i 7.                                 

Desenllaç: vinyetes 8 i 9. 
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Annex 5: Guia per la creació de vinyetes i plans  (sessió 4)  
 

GUIÓ D’UNA PÀGINA  
 
 
 
 
 

Pàg. Nº    _____  
 
 
 
Distribució      
 
 
 
 
 

Vinyeta Imatge i pla Diàlegs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Resum de l’argument 


