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Notícies

Il·lustrant contes a l'optativa!
Des de l'optativa de Visual i Plàstica vam elaborar
unes  il·lustracions  per  a  contes  infantils  amb  la
finalitat  de poder-les  mostrar  als  infants  de P-5,
procedents de les escoles del nostre municipi, que
vénen al nostre centre per escoltar els contes que
els expliquen els/les  alumnes del nostre  Institut
que participen al Projecte  Contacontes.Els passos
que vam seguir són:

1-Vam llegir els contes per poder trobar una idea i
vam començar a fer els esbossos en un full i vam
crear-ne el text. Va ser la part que ens va costar
més.  Després,  ho  vam  passar-ho  tot  a  net.-
Seguidament, vam passar tots els esbossos als  fulls
transparents.

2- Aleshores, vam començar a fer les proves amb la
pintura.Primer  vam  fer  el  fons,  és  a  dir,  els
paisatges.

3-A continuació, vam elaborar la portada, la tasca
va ser força difícil, després vam haver de pensar el
títol del conte.Un cop ho vam haver enllestit vam
passar el títol a ordinador.Tots  els alumnes vam
treballar molt per tal d'aconseguir que el projecte
tirés endavant.

Ara us donarem l'opinió de la TERESA PRIÒ.-Com
se't va ocórrer la idea de fer un conte?
Arrel  del  Projecte  Contacontes de  l'institut,  vaig
pensar  que  seria  interessant  reforçar-lo  amb  el
projecte d'il·lustrar contes, a través del llenguatge
visual i plàstic i amb el suport de textos existents o
inventats; això ho podrem  fidelitzar a partir  de
diferents tècniques de pintura gràfico-plàstica que
s'utilitzen a l'àrea de dibuix.
- Com volies que fos el llibre?
En  un  principi  volia  fer  dos  blocs:  un  de  conte
infantil  i  l'altre  de   conte  juvenil.  La  creació
d'aquest llibres podien estar inspirats en llibres ja
escrits o en narracions inventades.
-T'ha agradat  com han quedat els contes?
Sí, alguns especialment; com a proposta de treball

crec que l'alumnat s'hi ha ha  engrescat  i han sortit
il·lustracions destacables ; tot i que el que tenim
pendent i el que ens costa és la creació literària, la
narrativa personal.
-Què faràs amb aquests contes?
Aquests contes serviran de material per al treball
del  Contacontes, l'activitat que realitzem amb els
alumnes de P-5, ens vénen a veure al nostre institut
i  un  grup  d'alumnes  els  expliquen  contes  a  la
biblioteca. Podreu trobar uns exemplars de mostra
el  dia  de  Sant  Jordi,  farem  una  exposició  a  la
vitrina.
 
L'opinió dels alumnes: -JORGE LÓPEZ
-T'ha agradat l'optativa? Què has volgut expressar
al teu  conte? 
Sí,sí  m'ha  deixat  expressar  la  meva  creativitat  a
partir   d'una  gallina  que  no  sap  fer  el  més
important, cuidar del seu ou.
- Recomanaries aquesta optativa? Per què?
Sí,  perquè  pots  expressart  la  teva  creativitat  i
deixar que la imaginació flueixi.
-En què t'has inspirat  per fer aquest conte?
M'he inspirat en un llibre que em va agradar molt.
                                   -JANET
-T'ha agradat l'optativa? Què has volgut expressar
al teu  conte?
Sí, pots expressar  la teva creativitat a partir del
llibre que hagis  creat, i lexercitar a teva tècnica.
- Recomanaries aquesta optativa? Per què?
Sí,  perquè  és  una  bona  forma  de  divertir-se  i
perquè et permet expressar la teva creativitat.
-En queèt'has inspirat  per fer aquest conte?
M'he inspirat en una pel·lícula que es diu Spirit.
                                 -SERGIO RUBIAL
-T'ha  agradat  l'optativa?  Què  has  volgut
expressar al teu  conte? 
Sí,  la  recomanaria  perquè  pots  dibuixar  i  deixar
fluir la teva imaginació.
-Recomanaries aquesta optativa? Per què?
Sí, la recomanaria perquè a mi m'ha agradat molt i
penso que als altres també els pot agradar.
-En què t'has inspirat  per fer aquest conte?
Vaig llegir un llibre titulat De què té gust la lluna?
em va agradar i en vaig agafar  l'argument.


