
CREACIÓ DE 
PERSONATGES
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En aquesta primera activitat, com pots veure, hi ha diferents figures 
geomètriques. A partir de cadascuna d’aquestes has de crear un personatge.1

Els personatges són una de les parts més importants d’una il·lustració i no són 
gens fàcils de crear. Per això et proposem diverses activitats per deixar volar la 
imaginació i crear personatges de tota mena. 

Utilitza el material que vulguis: retoladors, ceres, llapissos de colors, etc. Som-hi! 



Segurament, a primera vista només veuràs una pàgina plena de gargots, 
però, si t’hi fixes bé, podràs trobar un munt de personatges.2
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Ja veus que la clau de tot és deixar volar la imaginació així que abracadabra, 
és hora de què converteixis aquestes taques en personatges meravellosos. 3
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Imagina’t que et dediques a la il·lustració professional i t’encarreguen uns 
personatges per un conte. Però l’escriptora d’aquest et dona tres adjectius de 
com ha de ser cada personatge, ostres tu, quin repte, ho aconseguiràs?

4

5

• Alt

• Amb les ungles pintades

• Cabell rinxolat

Dibuixa’l aquí:

Dibuixa’l aquí:• De color marró

• Amb quatre potes

• Ha de portar roba

El personatge principal ha de ser:

Aquest personatge té una mascota, que ha de ser:



• Té els peus grans

• Porta un jersei de tirants de 
ratlles blanques i vermelles

• Li agraden molt les joies

Dibuixa’l aquí:

Dibuixa’l aquí:• Sempre porta un peluix allà 
on vagi

• Té el cabell molt llarg

• Porta un pantaló curt de 
color lila

La mare del personatge també apareix a la història i ha de ser:

I, l’últim personatge és un nen petit, amb aquestes característiques:
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Els monstres són uns personatges que han aparegut a moltes històries. Tot 
i que al principi eren temuts per la població, al llarg dels anys s’han creat 
monstres adorables. En aquesta pàgina hi ha un munt d’onomatopeies. Com 
t’imagines al monstre que fa cadascuna d’elles?
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Gaudeix d’un munt de 
recursos gratuïts per a infants 

d’entre 6 i 11 anys a

 www.revistanamaka.com/
recursos-gratuits/
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