
 

 

 

 

Herois i heroïnes de vinyeta 
 

Dissabte 19 de març 2016 

 

Objectius  

- Conèixer personatges de còmic, actuals i clàssics, que són referents 

- Reflexionar sobre el fet de tenir poders i què és o no un heroi 

- Posar-se a la pell d’un autor i crear un personatge amb tot el seu ideari 
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Versions protagonitzades pels superherois més coneguts de DC còmics i 

Marvel  
Fisch, Sholly.  ¡Señales cruzadas! ECC, 2015 (El Intrépido Batman) 

¡El Equipo de mis sueños! Guió Brian Clevinger ... [et al.]; dibuix Ramón F. Bachs ... 
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¡Batmonstruo! ECC, 2012 (DC comics (ECC)/El Intrépido Batman 

En nombre de la justicia. ECC, 2012 DC kids/El Intrépido Batman 

¡Contienda de campeones! Panini, cop. 2014 (Los Vengadores) 

 

 

 



 

 

 

 

Cosentino, Ralph. Batman: la historia del caballero oscuro. Kraken, DL 2011 
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Descripció 

Farem la rebuda a la sala infantil i haurem fet etiquetes amb el nom sobre la imatge 

de la guarda il·lustrada de Benjamin Lacombe del llibre: Los superhéroes odian 
las alcachofas (Edelvives, cop. 2015) 

 

Haurem fet un cercle de cadires perquè primer de tot volem dedicar una estona de 

conversa amb les famílies per parlar del concepte de superheroi.  

 

El primer llibre que ensenyem és: 

Sobrino, Alberto  ¿Quién es el más fuerte del mundo? Il·lustr. Julie Escoriza i Joan 

Casaramona.  A Buen Paso, cop. 2014 

Aquest llibre ens permet engegar el fil del diàleg. Per ser un heroi cal tenir poders? 

Poden haver-hi personatges de còmic que són herois quotidians? 

 

Seguint aquesta línia els mostrem alguns llibres, alguns primers números de sèries, 

que creiem que són molt interessants. N’hi ha de clàssiques però també de molt 

noves:  

Aquests personatges en el seu dia a dia han de vèncer coses tan complicades com 

créixer, cuidar la família, no perdre la memòria malgrat l’edat… 

Heroïnes com la Hilda, que lluita contra els trols:   

Pearson, Luke. Hilda y el trol. Barbara Fiore, cop. 2013 

 

La Marieta i la Naneta, dues cares de la mateixa moneda: passat i present, la 

infància i la vellesa... 

Nob. La cocina de Naneta. Dibbuks, cop. 2014 

Nob. Marieta: la vida en el campo.  Dibbuks, 2012 

 

O el pare del còmic Dad, pujant ell sol quatre filles de quatre mares diferents... 

Nob. Niñas de papá. Dibbuks, cop. 2015 (Dad ; 1) 

 

O el pare creat per Trondheim, que cada vespre explica un conte als seus exigents 

fills... 

Trondheim, Lewis. Cuéntame un cuento. Dibuix, José Parrondo. Ediciones B, 2006 

 

I altres com l’Akissi, la Froga, la Paula Crusoe, en Kid Paddle... 

Abouet, Marguerite; Sapin, Mathieu. Akissi: ataque gatuno. SM, cop. 2014 

Domecq, Mathilde. Náufraga. Dibbuks, 2015 (Paula Crusoe; 1) 

Midam. Juego de villanos. Norma, cop. 2008 (Kid paddle; 1) 

Ricard, Anouk. ¿Quieres un chicle? Blackie Books, 2013 (Ana y Froga; 1) 

 

 

 



 

 

 

 

Aquesta part es pot adaptar i allargar més o menys segons la resposta i el 

coneixement que tinguin les famílies sobre aquests llibres i les edats dels nanos.  

S’han exclòs els llibres de Bang i els clàssics de l’escola belga, perquè ja s’havien 

mostrat en els laboratoris precedents. 

 

2a PART 

La segona part del laboratori sí que vol centrar-se en els superherois i heroïnes 

amb poders, els de capa i antifaç.  

Quan es va pensar aquest laboratori es va buscar la complicitat de la secció 

d’adults i s’ha fet coincidir amb una exposició que va preparar l’especialista en 

còmic de la biblioteca sobre “Còmic i ciència”  

 

Per tant l’entrada als superherois es fa de la mà d’unes imatges que intenten 

explicar quines lleis de la ciència trenquen els superheroïs: la física, la química, la 

biologia, l’acústica...  

La majoria dels personatges són de còmic adult però realment les explicacions que 

ens fa el Jan són fascinants i serveixen a tots els assistents per agafar idees per 

encarar la tercerca part del laboratori.  

 

3a PART 

La sorpesa que ens espera a la sala dels tallers és que justament aquest dia toca fer 

bugada de roba de superherois. Amb una capsa de cartró hem fet una rentadora i al 

costat hi hem posat un pot de sabor buit, un cossi per a la roba, un estenedor de 

peu i una corda de banda a banda de la sala amb agulles d’estendre. 

 

Les famílies seuen a la tarima i a poc a poc la dinamitzadora va traient diferents 

capes, vestits i antifaços de la rentadora i, mentre els penja a l’estenedor, va parlant 

amb les famílies. Després de cada disfressa treu el llibre corresponent del cossi de 

la roba bruta i l’exposa a sota el vestit. 
 

Algunes peces els costen  més d’identificar, com la bufanda i la boina d’en Benet 

Tallaferro, o la capa i l’antifaç del Superbeige. Algú endevina que la capa petita de 

color negre és del Superpatata, que l’antifaç vermell amb orelles és d’en Sam Sam… 

i gairebé tothom sap de qui és la samarreta blava amb una S dibuixada,  

Les disfresses s’han demanat a amics  i coneguts i les més senzilles s’han fabricat 

per a l’ocasió, tallant trossos de roba i cosint.  

 

Després  d’estendre la roba, de repassar llibres i parlar de personatges, arriba el 

moment més esperat: imaginar el nostre propi superheroi o superheroïna. 

 

Primer de tot, repartim paper i llapis perquè facin la seva fitxa de personatge: nom, 

lloc d’origen, poders, enemics, etc. Es tracta d’un full DIN A4 que per una banda és 

blanc i per l’altra torna a ser el dibuix de la guarda del llibre de Benjamin Lacombe.  

 

 

 



 

 

 

 

No hi ha massa pautes, cadascú hi escriu el que vol i creu. 

 

Un cop ja han imaginat el personatge, tenen al seu abast una taula plena de 

material tipus goma eva, feltre, fil i agulla, grapes, gomes elàstiques, etc. i a més a 

més, un estenedor de peu ple de trossos de roba que poden agafar i retallar al seu 

gust.  

 

Amb tot aquest material els infants han fet les seves creacions, fabricant-se 

antifaços, capes, baretes, estris de defensa…  

 

Per finalitzar hem tornat a seure tots, i aquells qui  han volgut ens han explicat el 

nom del seu personatge i les característiques principals.  
 

 


