Una proposta seqüenciada per treballar el còmic a l’escola

Introducció
El còmic com a recurs pedagògic té molt camp per córrer, dins les programacions d’aula.
Hi ha gran varietat de tipus de còmic i d’històries i de temes que s’hi tracten, així com també hi ha còmics
destinats a totes les edats.
És text i imatge, detall que ho fa més atractiu per a l’alumnat.
Té un llenguatge propi; aquest implica unes estratègies i un ritme diferent de lectura.
Cal, per part de l’autor, un treball de documentació sobre allò que vol explicar, si vol que el que explica tingui
coherència. Això fa que hi hagi un cert rigor en l’obra, malgrat tindre un caràcter informal.
Hi ha una subjectivitat, una implicació personal, tant de l’autor del treball com de qui ho llegeix.
Permet, amb tot això i més, arribar a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta Maleta hi trobareu més de 30 títols de còmics, de diferents tipologies, formats i temàtiques i
destinats a diferents edats, des dels més menuts a alumnat de secundària o batxillerat. També acompanya a la
Maleta, aquest dossier-guia amb activitats 1 que teniu a les mans i 20 làmines amb pàgines de còmics, per fer
anàlisi dels elements que es van exposant al llarg del dossier.
Per al treball plantejat d’anàlisi i estudi de la vinyeta, dels elements textuals o dels elements gràfics, tots els
títols serveixen, també les làmines, així que la distinció per edat no té sentit aquí. Sí que el pren, el sentit, si el
que es vol és fer lectura, guiada o lliure.
Un cop exposats els elements que caracteritzen i defineixen el còmic i el seu llenguatge, us convidem a crear
un personatge i a fer-lo viure mil aventures a través de les vinyetes, tires o pàgines del vostre còmic!

Al final del document trobareu un breu llistat d’eines digitals (web o APP) per treballar el còmic de manera
digital.

1 Els asteriscs ( *) indiquen les activitats que es poden fer amb l’alumnat

Llistat de còmics de la Maleta

Títol

The Ultimates. Vengadores
El monstre de colors
El mar en calma i viatge feliç
El llebretó i la guineu
Guardianes de la noche
T’estimo (quasi sempre)
Bleach
Previews manga Primavera 2017
(4 títols)
X-Men La película
El continente misterioso
“Cabezahueca” Wilson
Las mines del rey Salomon
La capsa dels records
The X files, nº10
Tato ¿Por qué todo es tan difícil?
Magic Geox y el pirata Morganoid
Este país
Drac Català. 1ª Gènesi
Nuevas hazañas bélicas
Star Wars. Darth Vader
Las aventures del capitán Trueno
Calvin & Hobbes. En todas partes
hay tesoros
Mortadelo y Folemón. La vueta
The Cobi troupe. Voltant per
Barcelona
Tarzán
La invasió dels Megacubells!

Autoria
Mark Millar; Bryan Hitch
Anna Llenas
Johann Wolfgang Von
Goethe; Peter Schössow
Kathrin Schärer
Kimetsu No Yaiba
Anna Llenas
Tite Kubo
Varis

Nivell
C Sup – ESO - BTX
Ed INF – CI – CM – C Sup
Ed INF – CI – CM

Editorial Cruïlla
Norma Editorial
Estrella Polar
Glènat
Norma Editorial

Ed INF – CI – CM
CSup – ESO - BTX
Ed INF – CI – CM – C Sup
CSup – ESO - BTX
CSup – ESO - BTX

Ralph Macchio; Anthony
Williams
Emilio Salgari
Mark Twain
H. Rider Haggar
Meritxell Margarit; David
Navarrot
Stefan Petrucha; Charles
Adlard; Miran Kim
Monteys
Picu Ninno
Antonio Caballero
Carles Roman
Varis
Gillen Larroca Delgado
Víctor Mora
Bill Watterson

Ediciones El Jueves
Geox
El Áncora Editores
Còmics Roman
Norma editorial
Planeta Cómic
Planeta DeAgostini
Gupo Zeta

CSup – ESO - BTX
CI – CM
CM – CSup – ESO - BTX
CM – CSup – ESO - BTX
ESO - BTX
CSup – ESO - BTX
CSup – ESO - BTX
Ed INF – CI – CM

F. Ibáñez
Mariscal

Ediciones B
Plaza & Janes

Edgar Rice Burroughs’
-

Dark Horse Comics
Setmana europea de la
prevenció de residus
Indústria Gráfica Newco
Salvat

CM – CSup – ESO - BTX
CI - CM – CSup – ESO BTX
CM – CSup – ESO - BTX
CI - CM – CSup – ESO BTX
CI - CM – CSup
CI - CM – CSup – ESO BTX
CSup – ESO - BTX

Buscando a Nemo
La volta a la Gàl·lia d’Astèrix

Disney . Pixar
René Goscinny; Albert
Uderzo

Fora de joc

Meritxell Margarit;
Roger Tallada
Mark Twain

Las aventuras de Tom Sawyer
Los Motoristas. ¡Campeones a
toda “pastilla”!
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Editorial
Panini còmics
Editorial Flamboyant
Editorial Joventut

Charles Degotte

Marvel còmics Forum

CSup – ESO - BTX

Ediciones B
Ediciones B
Ediciones B
Editorial Mediterrània

ESO - BTX
ESO - BTX
ESO - BTX
CSup – ESO - BTX

La Vanguardia

CSup – ESO - BTX

Editorial Mediterrània

Ediciones Nauta
Dragon Comics

2 Els nivells indicats en el llistat és orientatiu i comptant que hi ha guiatge d’un docent

CM – CSup – ESO
CM – CSup – ESO

Proposta d’activitats prèvies
Definir què és un còmic
* Buscar en diccionaris o a la xarxa la definició de còmic
[Art seqüencial fet de vinyetes (Jordi Pastor)]
* Definir què és una vinyeta3
[Caixa formada per línies on en l’interior hi ha un dibuix (Jordi Pastor)]

Reflexió: Què entenem per còmic? Què ho és i què no?
Còmic – TBO – Novel·la gràfica – Àlbum il·lustrat – tira còmica – altres?

* Buscar diferents exemples de cada tipologia de treball i analitzar-los
* Observar diferències i semblances
Gèneres de còmic (aventures, superherois, terror, ciència ficció, històric, eròtic, humor, bèl·lic...)
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Més endavant veurem diferents tipus de vinyetes i la seva utilització segons què vulguem explicar

Tipus de còmic
Europeu, americà, oriental

* Buscar diferents exemples de cada tipologia de treball
* Observar diferències i semblances

Un ordre d’anàlisi dels còmics pot ser vinyeta – seqüència – continent. Així, primer analitzem què és,
com és i què conté una vinyeta, amb els detalls que la fan viva, per passar després a la seqüència de
vinyetes que expliquen una història. El contintent són les línies que delimiten l’espai total de la
pàgina, per tant, el sentit i imatge global de la pàgina.
En funció del còmic que es vulgui crear, es faran més o menys pàgines, amb un nombre més elevat o
menys de vinyetes. Aquestes, al seu temps, poden tenir més o menys text. En el cas de fer un còmic
mut, cal que les imatges siguin molt aclaridores de l’acció que s’explica.

Analitzem vinyetes
Disposició i forma
Per norma general s’entén per vinyeta l’espai tancat i delimitat que conté un dibuix. Però les vinyetes poden
ser de diferents tipus , fins i tot, no estar delimitada. L’ús d’un o altre tipus va lligat amb el què es vol explicar i
el ritme de lectura que es vulgui imprimir.

VINYETA CLÀSSICA – Explica una història

VINYETES DIFERENTS – Donen dinamisme i acció a la història

VINYETES HORITZONTALS

VINYETES VERTICALS

VINYETA CONSECUTIVA – Els dibuixos de les vinyetes coincideixen i descriuen tot l’escenari

VINYETES INTEGRADES – En una mateixa vinyeta s’hi expliquen diverses accions simultànies o consecutives,
donant una sensació d’acció. També, dins una vinyeta gran, s’hi poden integrar vinyetes que mostrin detalls de
l’escena o acciò.

ZOOM – Moviment que allunya o apropa el lector al centre de l’acció.

TRAVELLING – Moviment que “segueix” al personatge o objecte des de diferents posicions mentre
realitza la mateixa acció.

* Quin tipus de vinyeta s’ha utilitzat en aquesta imatge?
Notar que és còmic oriental, manga, per tant, es llegeix de dreta a esquerra i de dalt a baix.

Fixeu-vos com canvia el ritme de l’acció, en aquestes dues tires, amb una petita variació de vinyetes:

No cal, al dibuixar les vinyetes, mostrar tota la seqüència de l’acció. Aquí l’autor ha d’inferir aquests
moviments entremitjos. Aquest espai de temps que transcorre entre una vinyeta i la següent, s’anomena
el·lipsi.

Aquests han estat alguns exemples de tipus de vinyetes. Cada autor utilitza una tipologia o altra, amb més o
menys llibertat, segons el seu estil i allò que vol explicar.

* Buscar, en els còmics, diferents tipus de vinyetes i analitzar-les, centrant-se en la forma i, de forma
global en la pàgina, quin sentit dóna a la història que sigui d’aquesta forma i mida.

* Quin és l’ordre de lectura d’aquestes vinyetes?

Elements gràfics: Pla – Angle – Línies - Metàfores
TIPUS DE PLANS
Els plans que utilitzem al enquadrar ens ajudaran a transmetre la sensació que volem a l’hora d’explicar amb la
imatge. Així doncs, tenim diferents tipus de plans i cadascun té unes connotacions o unes altres i ens seran
més útils o ens facilitaran la transmissió de sensacions.
GRAN PLA GENERAL- Per a grans espais, descriptiu. Posa en situació al lector. Els personatges tenen poca
importància. Solen utilitzar-se a l’inici o final del capítol o còmic.

PLA GENERAL- Mostra la gent, petita, en un entorn més concret. Ja es comença a definir l’acció.

PLA SENCER- Els límits de la imatge coincideixen amb els límits de l’objecte o personatge. S’aprecia l’expressió
del personatge o l’ambient de la situació.

PLA AMERICÀ – També anomenat de conversa. Centra l’atenció en els personatges. Els límits coincideixen amb
els de l’objecte o persona per dalt, però a l’alçada dels genolls per baix.

PLA MITJÀ- Part superior del cos d’una persona. Mostra l’expressió corporal davant una situació. Molt utilitzat
en Tv, cine o publicitat.

PRIMER PLA – Rostre del personatge i part de l’espatlla. Mostra l’expressió del rostre. Imprescindible per quan
el personatge diu quelcom important.

PRIMERÍSSIM PRIMER PLA – Mostra l’expressió amb un aire més dramàtic. Part del rostre o del cos del
personatge que ocupa gairebé tota la vinyeta i no deixa espai per al text. Ens apropa a l’estat afectiu del
personatge i s’utilitza en moments culminants.

PLA DETALL – Explica què fa el personatge, en dóna un detall. Posa èmfasi en quelcom que interessa remarcar.

* Busqueu en els còmics aquests tipus de plans i identifiqueu-los.

ANGLES D’ENFOC
NORMAL: des de la mateixa alçada que els personatges.

PICAT: des de dalt de l'escena. Indica disminució o abatiment, tensió.

CONTRAPICAT: des de baix. Indica poder o autoritat.

LÍNIES
Les línies serveixen per indicar moviment, trajectòria i per donar dinamisme al dibuix.
DE TRAJECTÒRIA O CINÈTIQUES – dibuixen el recorregut efectuat per un objecte o personatge.

OSCIL·LACIÓ O VIBRACIÓ – indiquen que l’objecte està movent-se o que tremola

D’ESTRELLA – indica impacte d’un objecte.

NÚVOLS DE POLS – S’aixequen quan el personatge o objecte es desplaça a gran velocitat.

PERIMETRAL – és la línia que delimita la vinyeta 4

METÀFORES
Les metàfores visuals són petits dibuixos o símbols que representen alguna idea o pensament.
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En aquesta vinyeta hi apareixen, dins la línia perimetral, línies cinètiques, estrelles i deformacions i onomatopeies, que
veureu més endavant.

* Buscar, en els còmics, aquests elements que hem analitzat:
(podeu fer-ho ara, un cop vist tot i repassar els elements presentats, o podeu fer-ho per parts, després
de cada punt)

Diferents tipus de plans
Tipus d’enfocs
Línies cinètiques o de moviment
Metàfores visuals

No tots els autors utilitzen tots aquests recursos, però allà on en trobeu, notar com ajuden a
entendre l’acció i reflexioneu sobre com es veuria la vinyeta o com canviaria la història sense aquests
elements.

Notar com canvien les sensacions d’una vinyeta sense línies cinètiques o amb algunes.

* Quines línies cinètiques li posaries a aquesta imatge?

Elements textuals: Bafarada – Cartellera – Cartutx - Onomatopeia

BAFARADA – Text que representa la veu o pensament d’un personatge.
No té cap connotació especial. És el que mées s’utilitza.

El canvi de fletxa per bombolletes indica pensament o diàleg intern.

Aquestes formes irregulars i punxegudes indiquen crits o sorolls forts.

La forma de núvol remet a somnis, pensaments o records.

La fletxa irregular, com un llamp, indica que el so o veu surt d’un aparell o
dispositiu (radio, Tv, telèfon...).

Una bafarada amb dues o més fletxes indica simultaneïtat d’oradors.

S’utilitza per indicar frases o pensaments simultanis o encadenats.

Línies discontínues en la bafarada indiquen que parla fluix, por o fred.

La tipologia de lletra que s’utilitza també pot fer variar la lectura que se’n fa: Lletres més mecàniques indiquen
so que prové d’un aparell, lletres tremoloses, fred o por, majúscules i lletres grosses, crits o exaltació...
Tota la lletra del còmic ha de tenir la mateixa mida, llevat que vulguem expressar alteracions de volum..
I els signes de puntuació poden fer canviar completament la lectura d’una bafarada i fer que s’entengui
quelcom molt diferent al que es té planificat expressar.
I, molt important, la mida de la bafarada ha d’anar relacionat amb la quantitat de text que conté: ni podem fer
grans bafarades buides o amb poca lletra ni petites i molt plenes. 5
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Només quan indiquem xerrameca i molt de blablabla, omplirem a més no poder la bafarada de cap a cap

* Quin és l’ordre de lectura d’aquestes bafarades?6
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Utilitzeu les mateixes làmines que per ordenar vinyetes

CARTELLERA – text que representa a veu del narrador. Posa en context.

CARTUTX – cartellera que enllaça dues vinyetes consecutives. Acostumen a indicar canvi de lloc o pas del
temps.

ONOMATOPEIA – Text que representa el so que fa un objecte o animal

COLOR
L’ús del color és un altre dels elements que poden fer variar la lectura o interpretació del còmic, donant força a
la imatge. A tot color, en blanc i negre, tons grisos o amb alguns tocs de color. Els colors estridents s’utilitzen
per generar sensacions en l’espectador. Cal triar bé quin ús se’n farà, a l’hora de planificar el còmic.

Notar que el tipus de traç també genera unes sensacions i uns resultats diferents

Ens posem a treballar
A l’hora de crear el vostre propi còmic, comenceu creant un personatge.
Dibuixeu-ne diverses faccions de la cara i diversos gestos corporals, vestiu-lo o acoloriu-lo sempre igual, per
què sigui fàcilment identificable.

Aquest personatge viurà unes aventures, per tant, cal crear el guió. Penseu que tota situació te una
presentació, un nus i un desenllaç. En una pàgina, podria vindre representat així:

Presentació
Qui?
On?

Nus
Què?

Desenllaç
Final
Gag

Tal com s’ha mencionat més amunt, un còmic pot ser mut, no tindre text. En aquest cas, cal que les imatges
s’expliquin per si soles.

Propostes creatives 7
* Dibuixa el que falta de la darrera vinyeta

* Què passa en la primera vinyeta?

* Què li ha dit el noi?

* Completa amb un possible text fixant-te en les il·lustracions de les vinyetes
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Són idees. Podeu desenvolupar activitats d’aquest estil

* Dibuixa el personatge que diu aquestes frases

* Relacionar diferents textos amb les bafarades que utilitzaríem per afegir-les a la vinyeta

-Ai! Quin mal!
- Quan surti de la reunió he d’anar a comprar el pa...
- Em fa una mica de vergonya explicar-te això...
- Ahir vaig anar al cinema.

* Un company escriu un guió (pot ser una història senzilla, en tres frases) i un altre en fa el còmic (limitar el
nombre de vinyetes, segons edat)
* Exercicis d’estil. Donat un text breu, dibuixar-lo de diverses maneres

Recursos digitals
WEB
Projecte Còmic – XTEC - http://www.xtec.cat/~pribas/projecte/projecte.htm
PIXTON – https://www.pixton.com/es/
BUBBLR – Còmics amb fotografies - https://www.pimpampum.net/es/content/bubblr
STORYBIRD - https://previous.storybird.com/books/comic-strip-1/
TOONDOO - http://www.toondoo.com/
MAKE BELIEFS COMIX - https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
STORYJUMPER - https://www.storyjumper.com/

APP
Comic Page Creator – http://toolbox.mobileworldcapital.com/app/comic-page-creator/1127
Comic Strip Creator - http://toolbox.mobileworldcapital.com/app/comic-strip-creator/709
Cartoonist Drawing Cartoons - http://toolbox.mobileworldcapital.com/app/cartoonist-drawing-cartoons/328
GoComics - http://toolbox.mobileworldcapital.com/app/gocomics/577

Referències bibliogràfiques i webgrafia
Tebeos con classe. Una propuesta de integración de los còmics en los centros educativos
Teresa Muñoz (Servicio de Innovación Educativa), Joaquín Ayala (IES El Médano), Júlio Santamaría (IES Rafael Arozarena)

Historia y còmic
Recull de propostes per treballar diversos moments de la història a través de les vinyetes. Conté algunes guies didàctiques de les obres que es mostren

Tebeosfera. Cultura gràfica
99 Exercicis d’estil. Matt Madden
Hacer còmics. Scott mcloud
Memòria i vinyetes. David Fernandez
NanoKomik – Tutorial
Astiberri Ediciones – primers capítols de còmics i novel·les gràfiques
Treballem i juguem amb el còmic – Diverses propostes d’activitats (XTEC)
Còmic. https://www.ara.cat/cultura/Comic-catala-assignatura-pendent_0_1330067019.html
TBO. http://humoristan.org/es/publicaciones/tbo-1952-1972/
Novel·la gràfica. https://www.astiberri.com/products/la-novela-grafica
Àlbum il·lustrat. https://jaumecentelles.cat/2017/08/07/juguem-un-album-illustrat-que-reflexiona-sobre-elsconceptes-de-plaer-i-felicitat/
Tira còmica. https://mutts.com/product/strip-012618/#
Còmic europeu. https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-experts/els-herois-del-comic-europeuressuciten-per-sobreviure-als-seus-autors/audio/988936/
Còmic americà. https://womenwriteaboutcomics.com/2018/05/the-many-ages-of-american-comics/
Còmic oriental. https://news.cnrs.fr/articles/how-manga-conquered-the-world
Elements gràfics i elements textuals. https://www.powtoon.com/online-presentation/esPGGAgNZC7/elcomic/?mode=presentation
Imatges vinyetes. https://youtu.be/gaNKEOlEqRA
Imatges blablabla.
https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=https%3A%2F%2Fwww.tumblr.com%2Ftagged%2FDiariode-una-vol%25C3%25A1til
https://adictamente.blogspot.com/2014_05_07_archive.html
Dibuixos i definicions. https://drive.google.com/file/d/1_-EdalPW9GHbwklvNTChS-lvfGrvD91f/view

Làmines

