
  

« Canal de notícies Col·laborem amb un documental »

Creació d’un còmic
Com qualsevol activitat TAC, abans de veure la conveniència d’incorporar-la

a la programació d’aula, cal provar-la, estudiar-ne avantatges i inconvenients
i conèixer bé el seu funcionament: en aquest cas escriviu una història i

proveu les diferents possibilitats que us ofereix aquests aplicatiu.

Preparació

La creació d’un còmic pressuposa un treball previ de petit grup a l’aula que cal
pautar. L’alumnat ha d’anar a l’ordinador quan ja sàpiga quina història ha
d’explicar per mitjà de la imatge i les paraules. La interdisciplinarietat entre les
àrees de plàstica, tecnologia i llengua és fonamental. Aprendre a elaborar un
storyboard donarà a l’alumnat instruments per explicar i estructurar idees, fets,
situacions, diàlegs i narracions molt curtes… tot relacionant text i imatges.

Per fer el còmic us recomanem l’aplicatiu Pixton, http://pixton.com/ct/

Què fa l’alumnat?

Treballant en aquest entorn telemàtic i col·laboratiu l’alumnat posarà en pràctica
vàries competències bàsiques relacionades amb els àmbits del tractament de la
informació i competència digital, l’aprendre a aprendre i social i ciutadana.

Prèviament a l’elaboració d’una seqüència didàctica per a l’elaboració d’un còmic
cal tenir en compte que l’alumnat haurà de:

Pensar una història que sigui avinent explicar-la en imatges, diàleg i
narració curta que posarà en pràctica la competència lingüística i
audiovisual.
Pensar en les imatges que il·lustrin o expliquin la història fet que es
relaciona directament amb la competència artística i cultural.

Un petit protocol…

1. Entreu a Pixton, a la part superior de la dreta podeu escollir la llengua. Aquí
hem triat el català: http://pixton.com/ct/. A la part inferior dreta es permet
crear grups per a escoles i sota la fletxa de ‘Comença’ podeu accedir per
llegir els còmics publicats.

2. Cal registrar-se, no té cap cost i fer-ho és molt ràpid. Rebreu un correu
amb un enllaç per activar el servei. Cliqueu Comença tant per registrar-se
com per iniciar una sessió de treball.

3. L’editor de còmics té grans possibilitats. Caldrà que experimenteu
prèviament el banc d’imatges i com gestionar formes, colors, elements
complementaris… La tira es pot anar modificant i quan ho cregueu oportú
podeu publicar-la perquè tothom la vegi.
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Enviar el comentari

Compartir/Desar

Aquesta entrada fou publicada el dimecres, 24/06/2009 (10:00) i està arxivada dins 101
usos, Educació visual i plàstica, Internivells, Llengua, Tecnologia. Per a seguir els
comentaris subscriu-te al fil RSS 2.0. Pots deixar un comentari o fer un retroenllaç des
del teu web.

3 comentaris a l'entrada “Creació d’un còmic”

xavier ha dit: 
8 de juliol, 2009 - 13:51

He publicat a zonatic-n - http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n - una entrada
facilitada per la Cristina Ximenis del CEIP Mediterrani de Tarragona -
http://blocs.xtec.cat/ceipmediterranicampclar - on es mostren algunes possibilitats de
crear pòsters en línia, integrant imatge, vídeo, presentacions i textos.

Els vídeos i els sons es poden enregistrar directament al servei.

Es tracta de Glogster - http://www.glogster.com

Té moltes possibilitats de treball a l’aula.

new piano ha dit: 
5 de desembre, 2009 - 13:58

new piano…

Thanks heaps for this!… if anyone else has anything, it would be much appreciated.
Great website HOT Pianoforte Links http://www.en.Grand-Pianos.org Enjoy!…

AudreyHines31 ha dit: 
16 de maig, 2010 - 23:46

This is cool that people are able to take the home loans and it opens completely new
opportunities.
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