LLEGIM EN FAMÍLIA
a casa

TIRA CÒMICA
Els còmics tenen un format que ofereix moltes possibilitats i encaixa molt bé amb el món actual, condensen
la informació facilitant una lectura àgil i curta, tenen una doble lectura d’imatge i text, sovint són dinàmics
i divertits, a vegades creen personatges icònics i s’acomoden bé a adaptacions cinematogràfiques i
televisives. Poden ser una bona eina per als que estan aprenent a llegir i per fiançar l’hàbit lector.

Si no teniu el llibre a casa el podeu agafar en préstec a la eBiblio.
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
http://aladi.diba.cat/

PROPOSTA

DINÀMICA

VERSIONS FAMILIARS DELS CONTES POPULARS

Consisteix a llegir còmics, jugar i crear a
partir

d’alguns

dels

seus

elements

característics i així contribuir a la formació
de lectors literaris

Descoberta
El primer que cal és buscar els còmics que hi ha a casa o fer una
cerca a eBiblio o comprar-ne algun a la llibreria. Un cop s’han
recopilat alguns còmics es poden llegir, comentar i comparar.
Cal tenir present que alguns còmics es van escriure fa temps i els
valors que apareixen estan desfasats, la lectura compartida pot
ajudar a contextualitzar i parlar d’aquells temes controvertits.

Joc
Es poden fer diversos jocs, com mirar pel marc d’una diapositiva, una càmera fotogràfica o per altres objectes
que permetin emmarcar allò que es veu, simulant les vinyetes d’un còmic, si es vol es pot imaginar quina història
succeeix en aquest espai que s’ha delimitat per l’espiell. També es pot fer un joc d’endevinar estats anímics i
sentiments, a partir de onomatopeies o a partir de la mímica per representar expressions. En els dos casos fixarse en com els còmics utilitzen les onomatopeies o plasmen les emocions poden donar idees i enriquir el joc.
Es pot jugar a imaginar els diàlegs d’una historieta, per fer-ho es pot partir d’un còmic sense mots o preparar
algunes vinyetes, esborrant el text de les bafarades. Una altra possibilitat és imprimir i retallar les vinyetes que
formen una unitat narrativa i jugar a endreçar-les i reconstruir la història.

Creació
La proposta consisteix en crear una tira còmica a partir d’alguna anècdota familiar, per fer-ho caldrà
analitzar-la, identificar els moments claus, definir els personatges, dividir la història en vinyetes, pensar
en el punt de vista, els plans, els enquadraments, inventar els diàlegs, incloure onomatopeies i altres
elements expressius propis del gènere.
Una altra proposta creativa pot ser convertir un conte en un còmic, es poden
fer còpies de les il·lustracions emmarcar-les per convertir-les en vinyetes i
incloure bafarades pels diàlegs dels personatges.
Si tenim còmics trencats o revistes amb tires còmiques per llençar es pot
folrar una carpeta o una caixa amb les vinyetes i així donar-li un nou aspecte.

Comunicació
Per tancar l’activitat es pot donar espai per expressar allò que cada participant vulgui aportar sobre
l’experiència viscuda plegats. També es pot triar un nou còmic per llegir-lo individualment o compartint
la lectura.
Si es vol, es poden enviar les creacions i comentaris a bibliotecagf@santcugat.cat.

