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OBJECTIUS ESPECÍFICS

RESUM

és una proposta didàctica que
combina expressió artística i 

literatura per tal d’introduir l’alumnat en 
els fonaments de la indústria editorial.

E L  L L I B R E

Els OBJECTIUS GENERALS són:

acostar la cultura a l'alumnat

promocionar i fomentar la lectura i la 
expressió artística

introduir l'alumnat en el
procés creatiu i productiu d'un objecte 

quotidià com és

de forma lúdica i pràctica

CREACIÓ DE
LLIBRE 

IL·LUSTRAT

TALLER DE



ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Amb aquest taller, els alumnes...

Es familiaritzaràn amb conceptes teòrics i 
vocabulari de la INDÚSTRIA EDITORIAL

i del llibre il·lustrat.

Aprendràn les diferents parts del LLIBRE 
IL·LUSTRAT i els elements essencials 

que integren una HISTÒRIA.

Es conscienciaràn del PROCÉS CREATIU del 
llibre il·lustrat: de la idea a la execució.

Posaràn en pràctica els coneixements teòrics, 
CREANT UN LLIBRE. Emprant una tècnica de 
generació d'idees divertida, escriuràn una 
HISTÒRIA i en faràn les IL·LUSTRACIONS.

Estimularàn l’esperit de superació cap a les 
pròpies possibilitats plàstiques, i milloraràn 

HABILITATS comunicatives.

Dialogaràn durant el COL·LOQUI posterior 
entorn a les creacions del grup, per tal de 

reflexionar i compartir les sensacions sobre el 
procés creatiu i la seva obra.



ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

CONTINGUTS GENERALS

El taller té 3 parts

1. Introducció teòrica (25')
On l'alumnat aprendrà què són els llibres

il·lustrats i quins tipus hi ha; com es fa un llibre, i 
qui hi intervé en el procés; com es fan les 

il·lustracions, de quin tipus n’hi ha, i com es 
relacionen amb el text.

2. Pràctica (1h15)
On l'alumnat fabricarà el seu llibre de manera 
senzilla, i aquí, depenent del cicle educatiu, la 

pràctica es centrarà en crear....

3. Col·loqui (20')
On hi haurà una posada en comú de totes les 

creacions, i on qui vulgui podrà compartir la seva 
història, per tal de reflexionar sobre aspectes del 

procés creatiu i de la presa de decisions.

(Cada tipologia de llibre treballarà continguts comuns, en 
el cas de E.S.O. ampliats al còmic)

PRIMÀRIA E.S.O.

ÀLBUM 
IL·LUSTRAT

CÒMIC



CONTINGUTS GENERALS

CONTINGUTS ESPECÍFICS PER E.S.O.

Al llarg del taller parlarem de...

QUÈ SÓN ELS LLIBRES IL·LUSTRATS
TIPUS DE LLIBRES, TIPUS D'IL·LUSTRACIONS, 

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES, PARTS DEL LLIBRE,

PROCÉS DE FABRICACIÓ, QUI ÉS QUI EN EL PROCÉS.

LA HISTÒRIA
QUINES PARTS TÉ, QUINS INGREDIENTS ESSENCIALS

CONTÉ, I APLICAREM UNA TÈCNICA DE GENERACIÓ

D'IDEES PER TAL DE CREAR LA NOSTRA HISTÒRIA.

VARIETAT, RITME, INTRIGA



CONTINGUTS ESPECÍFICS PER E.S.O.

JUSTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

Per l'alumnat d'E.S.O., ampliarem la 
explicació teòrica parlant de...

NARRATIVA SEQUENCIAL I VINYETES

MOSTRAR O CONTAR

NIVELLS DE ICONICITAT

TRACTAMENT DEL TEMPS

ONOMATOPÈIES I VOCABULARI DEL CÒMIC

COM FER UN STORYBOARD

D'aquesta manera, els alumnes tendràn 
les eines necessàries per desenvolupar 

el seu projecte de manera més 
intencional i posant consciència en els 
mecanismes interns que té una història.



JUSTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

PER ACABAR...

Com es fomenta la creació en el marc 
artístic i literari, part a part.

INVENTAR-SE UNA HISTÒRIA
Desperta la imaginació, curiositat, i des de la 

funció psicològica es treballa amb el JO, 
l'exploració de la identitat i empatia, i es posen 

en valor les manifestacions literàries. Es treballa la 
lingüística, lògica i motricitat.

ELABORACIÓ DE LLIBRE DE PAPER
Via de expressió de continguts mentals i intel·lec-

tius. Aplicació dels conceptes teòrics sobre 
narrativa seqüencial i processos de creació del

llibre i de la història. 

IL·LUSTRAR LA SEVA HISTÒRIA
Es treballa el llenguatge expressiu d’idees, estèti-
ques i emocionals. Es promou la inquietut per ex-
perimentar i fer una interpretació visual i personal 
d’un text. Contribueix a la sensibilització cap al 

món de l’art i s’estimula l’esperit de superació cap 
a les pròpies possibilitats plàstiques.



PER ACABAR...

RESERVAR L'ACTIVITAT

Els llibres il·lustrats són per tothom 
a qualsevol edat, no per deixar-los 

enrere a mida que envellim. 
Els millors deixen un espai 

temptador entre les imatges i les 
paraules, un espai que s'omple 
amb la imaginació del lector, 
el que augmenta la emoció de 

llegir un llibre.

"

ANTHONY BROWNE, 
escriptor i il·lustrador de 

literatura infantil
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