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 Títol:  Els globus. 

Àrees relacionades:  Educació visual i plàstica. Llengua. 

 Material:  Llapis, goma, retoladors. 

 Durada:  1 sessió. 
 Conceptes:  Els textos en el còmic. Representació d'expressions orals i pensaments. 

 Objectius: 
 Identificar la funció que tenen dins del còmic els globus i els deltes, per a 
representar textos i imatges corresponents a l'expressió oral i els 
pensaments dels personatges. 

 Estimular l'observació de tipus de globus emprats per a diferents 
expressions. 

 Saber utilitzar el globus adequat en cada moment. 

Descripció de l'activitat: 
 Primer es comentaran les pàgines introductòries amb els diferents 

exemples de vinyetes amb globus. 

 Una vegada entesos els exemples, es poden fer comentaris en petit grup 
sobre els globus que es contenen la imatge de Pepònio que té el títol 
"Línia amb l'institut", posant en comú les opinions de cada petit grup 
amb el grup classe. 

 Seguidament, es pot fer un treball individual omplint els globus 
predissenyats amb els textos o imatges que l'alumnat cregui convenient.  

 Com a treball final es pot acabar individualment la darrera pàgina 
d'aquesta fitxa, dibuixant aquells globus, signes, línies demarcatòries de 
vinyetes i títol corresponent. 
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Els globus són espais que, normalment, 
estan limitats per una línia corba tancada. 
La seva funció és contenir els textos que 
representen allò que diuen o pensen els 
personatges. 

Els globus, també anomenats bafarades, 
tenen una protuberància anomenada 
delta, de formes molt diverses, la qual 
assenyala el personatge que parla o 
pensa.  
 

 

Dins d'un globus es poden posar diferents 
signes que indiquen el que pensa un 
personatge en un moment determinat, 
com ara la sorpresa d'Astèrix i Obèlix. 

Aquest globus té dos deltes, per 
representar l'expressió de tots dos 
personatges alhora, i fer un estalvi 
d'explicacions. 

 

Els globus que presenten el que diuen 
molts personatges alhora, tenen uns 
deltes múltiples. 
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Les línies corbes dels globus es poden 
transformar en trencades o punxegudes 
quan el que contenen són crits o 
exclamacions d'ajuda, de gran sorpresa, 
etc. 

 

En aquest globus trobem una forma 
mixta, com la unió entre dos globus, una 
part demanant ajuda i una altra explicant 
el que està passant. 

 

Si el personatge que parla està lluny o 
fora del quadre, els deltes solen ser llargs 
i assenyalen cap al marge de la vinyeta 
d'on se suposa que ve la veu. 



Maleta de còmic. CRP Ciutat de Santa Coloma de Gramenet.       Globus-3 

 

Quan els deltes no tenen formes 
punxegudes, sinó que estan formats per 
una sèrie de cercles, com part d'un núvol, 
aquests globus solen expressar 
pensaments o records. Els globus també 
poden contenir imatges representatives de 
pensaments. 

 

Un personatge pot tenir diversos 
pensaments o records alhora. 

 
 
 
 Intenteu explicar el significat de les formes de globus i deltes d'aquesta imatge. 
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 Ompliu els globus següents. 

 
 
 

 
 Acabeu la pàgina següent, introduint el globus, els textos i altres signes que cregueu convenient. 
Finalment, dibuixeu els perfils de les vinyetes i poseu-hi un títol. 
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