
 

 
 
CÒMICS! 
Com llegir còmics amb un mamut? 
El món del còmic és ple de grans obres esperant ser descobertes. En els primers 
passos entre vinyetes us pot ser molt útil deixar-vos acompanyar pels llibres de la 
col·lecció Mamut. 
 
Sessió del dissabte 30 de gener de 2016 
 
Objectius  

- Breu introducció del llenguatge del còmic: vinyeta, bafarada, 
onomatopeies... 

- Presentar aquesta col·lecció de còmics Mamut 
- La lectura de la imatge sense mots 
- Posar-se a la pell d’un dibuixant de còmic  
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Descripció 
Començarem al racó de la sala infantil. Aquesta vegada haurem convertit el vidre 
amb una pàgina de còmic. Amb cinta adhesiva de color blanc haurem dibuixat una 
pàgina gegant però buida, només en farem el contorn.  
En cartró, a part, haurem dibuixat diferents bafarades, onomatopeies i tindrem a 
l’abast més cinta adhesiva blanca per anar completant la pàgina de còmic al llarg 
de la presentació.  
Amb diferents faristols, haurem posat els llibre que tenim seleccionats per a la 
presentació i, si ens cal, els anirem agafant i mostrant per posar exemples dels 
temes que vagin sortint.  
 
Guió de l’inici 
Abans de seure els demanarem que agafin un còmic dels bucs i a partir de 
l’observació i la conversa, anirem confegint un diàleg que ens ajudi a definir 
vinyeta, bafarada, onomatopeia... També podem parlar del text, de la imatge, de 
l’ordre de lectura, de l’espai en blanc entre les vinyetes.  
Podem aprofitar i parlar de si són lectors de còmic, dels seus personatges preferits, 
etc. 
 
Serà un diàleg obert amb el públic i anirem construint el discurs segons els seus 
coneixements. Ens servirem del vidre per anar explicant com la pàgina en blanc es 
pot dividir en vinyetes de diferents formes, com s’omplen de bafarades, 
onomatopeies..., la direcció en què es llegeixen els còmics...  
 
2a PART 
A continuació els explicarem que, per endinsar-se al món dels còmics, és molt 
pràctic anar a llegir còmics amb un mamut. No cal que pateixin, avui els portarem 
en un camp on pasturen aquests animals lliurement i allà podrem llegir plegats.  
 
Anem tots junts a la sala de tallers i allà ens trobem un grapat de mamuts repartits 
per la sala. Amb diferents cartrons haurem dibuixat el logotip de la col·lecció 
Mamut i estaran aguantats amb uns peus de cartró. Els haurem col·locat sobre 
unes rodones d’estora de color verd.  
Al costat de cada Mamut hi haurà una fotocòpia en color d’un dels personatges 
protagonistes, juntament amb dos o tres exemplars del seu còmic corresponent.  
 
Caca màgica 
Giotto 
Olaf 
Marcopola 
Tonet 
Coco el cocodril 
Batu 
Federico 
Manu 
Bill bolet 



Cafetó 
Barbosa el pirata 
Ti-jack 
Etc. 
 
 
3a PART 
L’activitat que els proposem és llegir, descobrir alguns d’aquests còmics. 
Prèviament fem una introducció de què és la col·lecció Mamut, de l’editorial Bang, i 
els expliquem les tres franges d’edat que tenen: 3, 6 i 9 anys.  
També els convidem a llegir llibres de totes les franges, que no pensin que són 
massa infantils, perquè descobriran què és això de llegir imatges i què vol dir que 
la il·lustració també és narrativa. De fet, és la raó de ser i els objectius de la 
col·lecció. 
 
4a PART 
Un cop acabada l’estona de descoberta, dedicarem cinc minuts a  comentar entre 
tots què ens han semblat, quins personatges ens han agradat més, si han notat la 
dificultat entre nivells, etc. 
 
5a PART 
Els darrers tres quarts d’hora serà el moment de posar-se a la pell d’un autor de 
còmic. Els donarem una cartolina de les grans, de color blanc, i parlarem de com 
aquella superfície sense res s’ha de transformar en un còmic. Que primer pensin la 
història, que ho divideixin en vinyetes, si cal, que el posin en horitzontal o vertical 
segons la història...  
Tenen fulls en brut per fer esborranys i després material de dibuix, però també 
fulls de colors per fer collage...  
 
6a PART 
Abans de marxar, hem fet una rotllana per parlar amb calma de l’experiència, de 
les dificultats. Els què han volgut ens han mostrat el seu còmic acabat.  
 
Material utilizat 

- Cartró gruixut, pla, per fer els mamuts.  
- Pintura negra per pintar els detalls 
- Material d’escriptori: colors, retoladors, llapis, gomes, tisores, cola, fulls 

de colors... 
- Moquetes verdes tallades en rotllana per fer d’herba i marcar les zones 

de lectura 
- Cartolines blanques grans (1 per participant) 


