
CREACIÓ D’UNA PORTADA



NOM DE 
L’ACTIVITAT

EDAT

MATERIAL

DESENVOLUPA-
MENT

DURADA

Crea la portada de la 
teva revista ideal!

Per a totes les edats!

30 minuts

Plantilla portada buida, llapis, goma i material per pintar.

Posa’t la roba més vella que tinguis per casa perquè t’embrutaràs. A 
continuació, imprimeix la plantilla de la següent pàgina.

Escull un lloc on estiguis còmode i puguis desenvolupar tota la teva 
creativitat. Però, ep! Posa un drap vell per no embrutar res.

És hora d’arremangar-se! Agafa tots els materials per pintar que 
tinguis per casa i mans a l’obra! Segueix aquests passos:

1r pas - Has d’escollir una d’aquestes tres temàtiques sobre la qual 
hauràs de dibuixar la portada:

• Canvi climàtic (cura del medi ambient, sostenibilitat, reciclatge…).

• Diversitat familiar. 

• Llibertat d’expressió (el dret de les persones de poder dir els seus 
pensaments lliurement, sense cap represalia).

A partir del tema escollit, pensa en la gamma de colors que utilitzaràs. 
Vols colors més vius o més clars? També tingues clar quins objectes i/o 
personatges hi apareixeran i el lloc que ocuparan. La composició de la 
il·lustració és molt important!

Escull els materials que faràs servir (retoladors, llapis de colors, 
aquarel·les…)

2n pas - Mans a l’obra!, et recomanem que primer agafis el llapis i facis 
el dibuix. L’esbós t’ajudarà a plantejar la teva proposta. Esborra les 
vegades que faci falta.

Ara és l’hora de donar vida al nom de la revista. Si vols pots acolorir i 
il·lustrar totes i cadascuna de les lletres que el formen.

3r pas - És hora d’embrutar-se les mans! Agafa els retoladors, la 
pintura o qualsevol material que vulguis i comença a pintar per donar 
vida al teu dibuix.

4t pas - És el moment dels retocs, assegura’t que tot està sec, fes 
les ombres i fixa’t bé que tot estigui perfecte. La portada és la porta 
d’entrada de tots els lectors i lectores a la revista i no hi pot haver cap 
error.

5è pas - Afegeix un titular a la portada de la revista. T’has fixat mai 
que a Namaka sempre utilitzem frases amb la mateixa estructura?

Per exemple: “Va de cossos tan magnífics com el teu, que t’ajuda a 
viure moments extraordinaris!” Ara és el teu torn, inventa’t la teva 
frase per explicar de què va la teva revista.

Per acabar escull en quin lloc de la casa vols penjar la portada i no 
dubtis a enviar-nos una foto al correu info@revistanamaka.com.
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