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 Títol:  Descobrir el pla amagat. 

Àrees relacionades: Educació visual i plàstica. Llengua. 

 Material:  Llapis, goma, regle, retoladors, pàgines de còmic, retroprojector i  
  pantalla blanca (optatiu). 

 Durada:  1 sessió. 

 Conceptes:  L'enquadrament; la planificació; tipus de plans; la seqüència. 

 Objectius: 
 Afavorir la utilització de tots els tipus de plans. 
 Identificar i utilitzar els plans propers i comprendre'n la funcionalitat. 

 Identificar i utilitzar els plans llunyans i comprendre'n la funcionalitat. 

 Identificar i utilitzar els plans intermedis i comprendre'n la funcionalitat. 

 Utilitzar els diversos angles: normal, picat i contrapicat i comprendre'n la 
funcionalitat. 

Descripció de l'activitat: 
 Abans de fer aquesta activitat, s'introduirà el tema de la planificació i l'angulació, 

mostrant els diversos tipus de plans i angles. 

 És molt útil penjar a l'aula, murals amb els tipus de plans i angles i repartir a 
l'alumnat els murals reduïts, perquè els puguin consultar. 

 El professorat presentarà a l'alumnat la pàgina completa de la historieta deTintin. 

 L'alumnat haurà d'observar atentament totes les vinyetes de la pàgina, sobre tot 
l'anterior i la posterior al pla que falta. Es comentarà la planificació i l'acció que 
es veu a cada vinyeta. Col·lectivament, es comentarà com pot ser el pla que 
falta, tant des del punt de vista de la planificació com de l'acció representada. 

 Després, individualment, cada alumne/a dibuixarà el pla amagat. Posteriorment, 
es compararan les vinyetes que han dibuixat amb la pàgina completa i es 
valoraran les solucions que han estat més encertades. Finalment, hauran de 
respondre, per escrit, algunes preguntes sobre l'activitat. 

 Aquesta activitat dóna molt bon resultat si projecteu la pàgina, perquè això us 
ajudarà a centrar l'atenció de l'alumnat. 

 Si l'alumnat és ràpid en trobar solucions al pla amagat i en dibuixar-lo, podeu 
donar-los diverses pàgines o seqüències. Us en facilitem alguna de més.  
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 Observeu la pàgina de còmic de Tintin. Fixeu-vos que hi ha un pla amagat. 

 Observeu, atentament, totes les vinyetes de la pàgina, sobre tot l'anterior i la posterior al pla que 
falta. 

 Comenteu, col·lectivament, quin pla i quina acció es representa a cada vinyeta. 

 Comenteu quin pot ser el pla que falta i quina acció s'ha de veure. 

 Dibuixeu el pla buit. 

 Mireu les vinyetes que han dibuixat els vostres companys i companyes i compareu-les. 

 Compareu les vostres vinyetes amb el pla de la pàgina completa. 

 Contesteu aquestes preguntes: 

Quin tipus de pla has dibuixat? Per què? ....................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

Quina acció has representat? Per què?........................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ 

Quin tipus de pla hi ha en el dibuix original?.......................................................................................  

......................................................................................................................................................................... 

Quina acció es representa en el dibuix original?..................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

Creus que el pla que has dibuixat encaixa en la pàgina? Per què?................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 
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  Herge. 
Editorial Juventud



Maleta de còmic. CRP Ciutat de Santa Coloma de Gramenet. La vinyeta. Descobrir el pla amagat. 3 

 

 
 Herge. 
   Editorial Juventud 




