
IES Puig Castellar
Visual i Plástica

Período de quarantena
DEURES PELS ALUMNES DE SEGON D’ESO A  i  C

Setmanes del del 30/3/2020  al 5/4/2020 i  des del 6/4/2020 al 12/4/2020

Durant les  dues setmanes els alumnes dels segons d’ESO A i C han de fer i presentar un còmic. 
Aquest cómic ha d’estar pensat i dibuixat segons les següents bases:
   a) Tema:
       El tema el poden triar entre els següents:
        - Pandemia i coronavirus
        - La nit (és el tema que hi és a les bases del concurs de cómic de  la jornada de Sant Jordi de 
l’institut).
        - El canvi climàtic
        - Conflictes armats, emigració i refugiats
        - Violència de gènere
        Vull aclarir que pels que tingueu pensat de presentar-ho al concurs de còmic de l’institut ha 
d’estar present el tema de la nit. Us suggereixo que trieu el tema que més us agradi però siempre 
vincular-ho amb el tema de la nit. 

   b) Format:
       El còmic ha d’estar fet en làmines de dibuix DIN A 4. Ha de tenir una extensió máxima de dos 
fulls DIN A 4 per una sola cara.

   c) Técnica:
       Pot estar fet amb qualsevol tècnica de la qual l’alumne tingui un domini. Els suggereixo  els 
llapis de colors, l’estilògraf, retoladors, aquarel.les, collage.

   d) Han d’aplicar els elements i els recursos del còmic explicats a classe en el curs passat. 
Podeu repassar-los llegint la unitat 3 del libre de Visual i plástica de primer d’ESO que teniu 
disponible al moodle de l’assignatura. També us animo a  que veieu i llegiu les recursos i les 
explicacions que teniu disponibles a l’esmentat moodle. Si en feu d’esbossos, no els llenceu. Us 
demanaré  que me’ls presenteu al final enviant-los per correu electrònic. Tenir-los és un element 
que demostra la vostra autoría, és a dir que amb ells demostreu que el cómic l’heu  fet vosaltres. 

   e) Ha de tenir un títol

   f)  Us suggereixo que seguiu el procés que us indico a continuació:
               1-   Heu d’escriure un guió literari
               2-   Dissenyeu els personajes (característiques psicològiques i físiques)
               3-   Feu un storyboard de la història en la graella que teniu al moodle
               4-   Dibuixeu les vinyetes (dibuix dels personatges i dels fons). Primer dibuixeu a llapis i 
després ho repasseu amb estilògraf. Després ho acoloriu amb llapis de color, retoladors, 
aquarel.les. Al moodle teniu informació sobre com dibuixar les persones i els fons de les vinyetes. 
               5-   Escriure amb una tipografía interessant i clara el títol. 
               6-   Dedicar un temps a l’acabat (acoloriment, presentació, faltes d’ortografía i de 
tipografia)

    Amb tots les còmics  realitzats es farà una exposició en el moodle de l’institut. 
    Quan el tingueu enllestit feu-li una fotografía (millor de día) i la envieu a  la meva adreça  del 
moodle del Puig  o a l’adreça que a continuació us indico. També m’haurieu d’enviar els esbossos 
que heu fet per poder realizar aquest còmic. L’adreça és la següent:
visualipins@gmail.com
Us animo a que feu aquest treball. 
Bona feina i molts ànims. 



 


