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TERRA BAIXA 
 
Objectius  

 
• Entendre diversos models narratius i, en concret, el llenguatge del còmic.  
• Fomentar la lectura de còmics i identificar-ne les seves característiques principals. 

(vinyetes, tipus de plans, sentiments dels personatges a través d’expressions facials, bafarades, 
onomatopeies,...). 

• Utilitzar Internet com a mitjà per la recerca d’informació sobre el còmic. 
• Treballar les destreses lingüístiques d’una manera integrada. 
• Aprendre a diferenciar la narració audiovisual i la grafovisual. 
• Conèixer i utilitzar  programes  dissenyats  per l’elaboració de còmics. 
• Realitzar un còmic digital (tira còmica) i penjar-lo a un espai virtual. 
• Afavorir i potenciar el treball cooperatiu. 
• Fomentar la capacitat compositiva, l’abstracció i la imaginació. 
• Entendre el procés de creació d’un còmic, partint de diverses idees inicials. 
• Realitzar vinyetes de còmic a partir de l’obra original o d’una història inventada. 
• Dramatitzar escenes del còmic representant les emocions i estats d’ànim dels personatges. 

 
Descripció de la proposta  
 
Aquesta proposta didàctica pretén fer una aproximació a l’obra literària d’Àngel Guimerà a partir del 
còmic inspirat en la producció audiovisual realitzada per la Televisió de Catalunya l’any 2011. 

 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Es fomenta el treball reflexiu i d’anàlisi a partir de la recerca d’informació i l’observació. L’alumnat ha 
de treballar amb eines digitals i treballar totes les destreses lingüístiques. 
 
Recursos emprats  
 
Es proposen materials en línia i fitxes de treball. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

Dimensió comprensió lectora 

• Utilitzar l’estructura i el format del llenguatge del còmic per comprendre el text. 
• Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

Dimensió expressió escrita 

• Produir textos a partir de la tipologia del gènere del còmic 
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Dimensió comunicació oral 

• Interactuar en situacions comunicatives on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixen la comunicació oral. 
Dimensió literària 

• Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics. 
• Llegir fragments i obres i conèixer autors significatius de la literatura catalana i universal. 

Dimensió plurilingüe i  intercultural 

• Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 
Dimensió personal 

• Qüestionar-se I usar l’argumentació per supercar prejudicis i per consolidar el pensament 
propi. 
Dimensió interpersonal 

• Mostrar actituds de respecte actiu envers les alters persones, cultures, opcions i creences. 
Dimensió sociocultural 

• Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat. 
• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Alumnat de GES 2 dins dels ensenyaments d’Educació secundària per a adults. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
La proposta està pensada per ésser treballada des de l’àmbit de la comunicació (literatura 
catalana) amb alumnes adults de Secundària de GES 2 (equivalent a 4t ESO), tot i que pot ser 
adaptada fàcilment a altres nivells o mòduls. 
 

Documents adjunts 
 
Unitat didàctica amb orientacions per al professorat i fitxes de treball per als alumnes. 
 
Autoria 
 
Josep Ma. Planas ( jplanas2@xtec.cat) 
 
 
 
 
 


