
ACTIVITATS CLIC 
 EL CÒMIC

INTRODUCCIÓ

El CEIP de Bordils es troba situada en el poble de Bordils a la comarca del Gironès. És una
escola d'una línia amb 140 alumnes.
Tenim una aula d'informàtica en un horari setmanal per a cada curs, des de P3 fins a 6è, a més
cada cicle disposa d'un ordinador a classe.

Durant el primer trimestre s'ha treballat  a tots els nivells, d'infantil i primària i dins  l'àrea de

llengua i d'imatge  el llenguatge del còmic. 

A tots els cicles es van programar diferents activitats per fer a l'aula i també per fer a nivell
d'escola. Per això vam pensar que seria interessant fer amb el CLIC activitats  relacionades
amb aquest tema per reforçar el que s'estava treballant a classe.

OBJECTIUS

Aquests són els objectius que s'han programat per reforçar, amb les activitats del CLIC, el
treball del còmic que s'estava fent en els diferents nivells.

- Familiaritzar-se amb diferents tipus de còmics.

- Conèixer diferents personatges de  còmics.

- Analitzar els elements que constitueixen el llenguatge del còmic:

* Vinyeta, pla, escena i seqüència.

* Angulacions.

* Significat i funció dels signes convencionals: línies cinètiques, metàfores visuals.

* Funció de les onomatopeies.



DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

S'han fet dos paquets d'activitats del clic, un  per Educació Infantil i un altre per Educació
Primària. Algunes d'aquestes activitats han estat elaborades amb material que els alumnes
havien realitzat a classe i les altres s'han scanejat de diferents còmics.

EDUCACIÓ INFANTIL

En el PAC d'Educació Infantil hi han les següents activitats:

- Ordenar les vinyetes d'un còmic.

- Associar personatges de còmic amb el seu nom.

- Buscar l'objecte que li falta a diferents personatges de còmic.

- Associar imatges amb les onomatopeies.

- Trencaclosques de diferents personatges de còmic.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquest PAC hi trobareu les següents activitats:

- Pantalles informatives sobre els diferents tipus de plans, els punts de vista i les
onomatopeies.

- Relacionar imatge i tipus de pla.

- Escriure quin pla correspon a diferents imatges.

- Associar imatges i els punts de vista.

- Associar imatges i onomatopeies.

- Associar expressions facials amb el seu nom.

- Associar línies cinètiques.

- Relacionar personatges de còmic amb el seu nom.



- Escriure  el nom dels personatges de còmic que s'han treballat.

- Trencaclosques de personatges de còmic.

- Sopes de lletres de buscar  els personatges de còmic treballats.


