Propostes d’activitats per treballar amb les làmines de còmic

Aquestes làmines són per analitzar els diferents elements que s’utilitzen i
apareixen en un còmic (vinyeta/pàgina), per després tindre elements per
enriquir les creacions pròpies.
Si repartim les làmines a l’alumnat, pot ser per parelles o dues per petit grup,
els plantegem les següents preguntes i donem peu a un treball d’expressió oral
que ens ha de fer reflexionar sobre allò que estem treballant: el còmic i els seus
elements. Una altra possibilitat és exposar totes les làmines i entregar les
preguntes a l’alumnat, individualment o petits grups, i que cerquin determinats
elements en les làmines, tot anotant el número en les que apareixen.

BATERIA DE PREGUNTES
Pel tipus d’il·lustració, creieu que seria un còmic adequat per a la vostra edat?
Per què?
Què és el que et crida més l’atenció? Per què?
Quantes vinyetes té? Totes estan delimitades?
Quina forma tenen?
Quina disposició? Com estan ordenades? L’ordre en què es llegeixen, és clar?
Quins enfocaments hi veieu? (Normal, picat, contrapicat, zenital, nadir...)
Quins plans mostren a les vinyetes? (gran pla general, pla general, pla conjunt, pla
sencer, pla americà, pla mig, primer pla, primeríssim primer pla, pla detall)
Quin tipus de color s’ha utilitzat? (blanc i negre, tons grisos, monocrom, tot color;
colors naturals, colors estridents...)
En les làmines a tot color, el color utilitzat, s’ajusta a la realitat?
Hi ha línies de moviment? (cinètiques, estrelles, núvols de pols...)
Què representen?
L’autor o autora, ha utilitzat metàfores visuals? (idees, son, deformacions...)
Què representen?
Té text?
La historia, sense text, s’entendria? Si llegiu el text, te el mateix sentit que mirant
només les imatges?
La lletra utilitzada, té la mateixa mida i forma?
Quin tipus de bafarades utilitza? (conversa, pensament, crit, por, cant...)
L’ordre de lectura de les bafarades, és clar?
Hi ha altres formats de text? (cartellera, cartutx)
Hi ha onomatopeies? Què simbolitzen?
Els personatges estan ben definits? Podries dir que hi ha un/una protagonista?
Al llarg de les vinyetes, mostra diferents expressions corporals? I expressions facials?
Pots detectar què canvia d’una expressió a una altra?
Pots detectar un inici, un nus i un desenllaç? En cas que no, quina part de la història
presenten, les vinyetes?
T’agradaria llegir-te la resta del còmic que t’ha tocat? Per què?
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