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 Títol:  Els títols de les historietes: la retolació expressiva. 

Àrees relacionades: Educació visual i plàstica. Llengua. 

 Material:  Llapis, goma, regles, retoladors, tisores, pegament de barra. 

 Durada:  1 sessió. 

 Conceptes:  La composició de la pàgina; la titulació d'un còmic; la utilització dels  
  espais en blanc per a la separació de les vinyetes; la retolació expressiva  
  de textos. 

 Objectius: 
 Composar una pàgina de còmic a partir de vinyetes. 

 Sintetitzar el contingut d'una historieta en un títol. 

 Saber situar i retolar el títol en un còmic. 

 Utilitzar la retolació expressiva en l'elaboració de títols per a les historietes. 

Descripció de l'activitat 
 Presentarem a l'alumnat, la seqüència que s'adjunta i els proposarem que 
composin les vinyetes en una pàgina i inventin un títol. Primer, hauran de 
retallar les vinyetes i ordenar-les. El títol, ha de ser original, no val a titular 
la història: L'aranya o El nen i la nena, per exemple.  

 Abans d'enganxar les vinyetes, provaran diverses maneres de fer la 
composició, comptant amb l'espai que s'ha de reservar per al títol i amb els 
espais de separació entre les vinyetes. 

 Enganxaran les vinyetes i dibuixaran el títol, primer a llapis i després amb 
retolador. Se'ls poden facilitar diversos abecedaris imprimint les fonts de 
lletra d'un processador de textos de l'ordinador o amb d'altres sistemes.  

 Els heu d'advertir que han de fer servir una retolació expressiva que 
s'adigui amb el tipus d'historieta que presentem que, en aquest cas, 
podríem definir com una historieta de misteri, de por. Si volen poden 
acolorir el títol, fent servir qualsevol tècnica de pintura. 
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 Observeu, atentament, les vinyetes que s'adjunten. 

 Retalleu les vinyetes i ordeneu-les. 

 Inventeu un títol, ben original, per a la historieta. 

 Abans d'enganxar les vinyetes, feu diverses proves de la composició de la pàgina, comptant que 
heu de reservar un espai per al títol i deixar espais de separació entre les vinyetes. 

 Enganxeu les vinyetes, reservant l'espai per al títol. 

 Penseu molt bé quin tipus de lletra fareu servir, doncs es tracta que utilitzeu lletres que tinguin a 
veure amb el contingut de la història. 

 Proveu diverses lletres abans de fer el títol definitiu. 

 Feu el títol amb el llapis i, després, entinteu-lo. 

 Si voleu podeu acolorir el títol i, si encara teniu ganes de treballar, podeu acolorir la historieta 
sencera. 




