
Fem un 
còmic

taller familiar

#museuabelloacasa
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Museu Abelló

Degut a les circumstàncies extraordinàries que
patim actualment amb l'arribada del

coronavirus, des dels Serveis Educatius del
Museu Abelló us proposem un taller per fer més

amena l'estada a les vostres llars. Es tracta
d'una activitat adreçada a tothom per poder

crear un còmic personalitzat!
Som-hi!



Com ja saps, el Museu
Abelló acull l'exposició
"Fer. L'humor abable", i

per aquest motiu t'animem a
realitzar el teu propi còmic a

casa!
t'animes?
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01
Una plantilla!
En aquest mateix
document trobaràs un
exemple. Sobre un
full, pots fer tantes
vinyetes com vulguis!

02
Llàpis i colors!
Així com tots aquells
materials que vulguis
utilitzar per fer el teu
còmic!

QUÉ NECESSITARÀS?
03
Exemples!
En aquest mateix
document trobaràs
alguns dels famosos
ninots del Fer per a
inspirar-te!

04
Molta imaginació!
Quina història ens
explicaràs amb el teu
còmic?



1r pas
El primer que has de fer
és pensar quina història
voldràs transformar en un
còmic, qué explicaràs i
amb quins personatges.
Tot seguit, has de
dissenyar, amb llàpis i
goma, la plantilla que
vulguis i fer-ne els
esbossos. Pots fer tantes
vinyetes com vulguis!



2n pas
Un cop has dissenyat el
teu còmic, és
recomanable repassar bé
el disseny per tal que
quedi més net i clar
alhora de possar-hi color.
És el moment també de
posar-hi lletra!



3r pas
Ha arribat el moment de
posar-hi color!



4t pas
Acaba de polir els últims
detalls i ja hauràs acabat!
Pots incorporar tot allò
que vulguis per fer el teu
còmic més original!



 
Ja tens fet el teu còmic!

 
Envia'l al Museu Abelló utilitzant
les xarxes socials o pel correu

electrònic
museuabello@molletvalles.cat i

comparteix la teva creació!
 

A continuació trobaràs una
plantilla d'exemple així com

alguns dels més famosos ninots
del Fer per inspirar-te!
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