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Resum 

Les dimensions de l’expressió escrita i de la comunicació oral a l’àmbit lingüístic de 

l’Educació secundària obligatòria (d’ara endavant, ESO) formen part de l’ensenyament 

de les habilitats comunicatives. Les arts visuals (cinema, fotografia i arts plàstiques) 

poden ser un punt de partida per a la innovació en les formes globals d’aprenentatge 

de la llengua oral i escrita. Prenent com a punt de partida experiències existents al 

nostre context educatiu, l’objectiu central d’aquest treball és elaborar un conjunt de 

propostes que fomentin l’ús de les arts visuals a l’aula de secundària com a eina 

d’innovació pedagògica en les dimensions d’expressió escrita i de comunicació oral. 

La intenció d’aquestes propostes és fomentar l’equiparació en importància de 

l’expressió escrita i l’oral a l’ESO, motivar l’expressió de les emocions per part de 

l’alumnat a partir de l’experiència artística, integrar els llenguatges artístics en 

l’ensenyament de la llengua i promoure el diàleg entre iguals tot posant en valor la 

diversitat de contextos personals i culturals. 

Entre els objectius metodològics del treball, destaquen l’experiència artística i estètica 

com a punt de partida per treballar l’expressió escrita i oral, la reflexió i foment de 

l’esperit crític i de l’expressió d’idees, el desenvolupament d’habilitats de percepció, 

observació i anàlisi i la promoció d’habilitats en diversos registres escrits i orals. 

 

Paraules clau 

expressió escrita - comunicació oral - arts visuals - innovació pedagògica 
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Resumen 

Las dimensiones de la expresión escrita y de la comunicación oral en el ámbito 

lingüístico de la Educación secundaria obligatoria (en adelante, ESO) forman parte de 

la enseñanza de las habilidades comunicativas. Las artes visuales (cine, fotografía y 

artes plásticas) pueden ser un punto de partida para la innovación en las formas 

globales de aprendizaje de la lengua oral y escrita. Tomando como punto de partida 

experiencias existentes en nuestro contexto educativo, el objetivo central de este 

trabajo es elaborar un conjunto de propuestas que fomenten el uso de las artes 

visuales en el aula de secundaria como herramienta de innovación pedagógica en las 

dimensiones de expresión escrita y de comunicación oral. 

La intención de estas propuestas es fomentar la equiparación en importancia de la 

expresión escrita y la oral en la ESO, motivar la expresión de las emociones por parte 

del alumnado a partir de la experiencia artística, integrar los lenguajes artísticos en la 

enseñanza de la lengua y promover el diálogo entre iguales poniendo en valor la 

diversidad de contextos personales y culturales. 

Entre los objetivos metodológicos del trabajo, destacan la experiencia artística y 

estética como punto de partida para trabajar la expresión escrita y oral, la reflexión y 

el fomento del espíritu crítico y de la expresión de ideas, el desarrollo de habilidades 

de percepción, observación y análisis y la promoción de habilidades en varios registros 

escritos y orales. 

 

Palabras clave 

expresión escrita - comunicación oral - artes visuales - innovación pedagógica 
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Abstract 

The dimensions of written expression and oral communication in the language field of 

Educació Secundària Obligatòria (Compulsory Secondary Education, hereinafter, 

ESO) are part of the teaching of communication skills. The visual arts (film, 

photography, and fine arts) can be a starting point for innovation in global forms of oral 

and written language learning. Taking as a starting point existing experiences in our 

educational context, the central objective of this work is to develop a set of proposals 

that encourage the use of visual arts in the high school classroom as a tool for 

pedagogical innovation in the dimensions of written expression and oral 

communication. 

The intention of these proposals is to encourage the equal matching of written and oral 

expression in ESO, motivate the expression of emotions by students based on artistic 

experience, integrate the artistic languages in language teaching and promote peer 

dialogue while valuing the diversity of personal and cultural contexts. 

Among the methodological objectives of this essay, we can highlight the following 

ones: the artistic and aesthetic experience as a starting point for working on written 

and oral expression; the reflection and encouragement of the critical spirit and the 

expression of ideas; the development of skills of perception, observation, and analysis; 

and the promotion of skills in various written and oral registers. 

 

Keywords 

written expression - oral communication - visual arts - pedagogical innovation 
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1. Introducció 

Les dimensions de l’expressió escrita i de la comunicació oral a l’àmbit lingüístic de 

l’Educació secundària obligatòria (d’ara endavant, ESO) formen part de l’ensenyament 

de les habilitats comunicatives. Les arts visuals (cinema, fotografia i arts plàstiques) 

poden ser un punt de partida per a la innovació en les formes globals d’aprenentatge 

de la llengua oral i escrita. Prenent com a punt de partida experiències existents al 

nostre context educatiu, l’objectiu central d’aquest treball és elaborar un conjunt de 

propostes que fomentin l’ús de les arts visuals a l’aula de secundària com a eina 

d’innovació pedagògica en les dimensions d’expressió escrita i de comunicació oral. 

La intenció d’aquestes propostes és fomentar l’equiparació en importància de 

l’expressió escrita i l’oral a l’ESO, motivar l’expressió de les emocions per part de 

l’alumnat a partir de l’experiència artística, integrar els llenguatges artístics en 

l’ensenyament de la llengua i promoure el diàleg entre iguals tot posant en valor la 

diversitat de contextos personals i culturals. 

Entre els objectius metodològics del treball, destaquen l’experiència artística i estètica 

com a punt de partida per treballar l’expressió escrita i oral, la reflexió i foment de 

l’esperit crític i de l’expressió d’idees, el desenvolupament d’habilitats de percepció, 

observació i anàlisi i la promoció d’habilitats en diversos registres escrits i orals. 
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2. Marc teòric sobre l’ensenyament de la llengua escrita i 

oral en relació a les arts visuals  

Nota prèvia: al llarg d’aquest treball ens referirem a l’alumnat utilitzant diversos 

sinònims per tal de generar un text al més fluid i comprensible possible (alumnat, 

alumnes, estudiants, adolescents…). Però volem prioritzar la paraula aprenent/s, 

manllevant-la de L’art de fer classe de Daniel Cassany, on l’autor la utilitza amb 

assiduïtat. És un substantiu que fuig de l’ús impersonal o col·lectiu (com ara alumnat), 

també estalvia la duplicitat de gènere (són els i les aprenents) i alhora considera els 

estudiants com a persones que estan en un procés d’aprenentatge, més enllà de 

l’edat.  

 

La comprensió: el pas previ essencial per poder-se expressar de manera òptima 

“Som molt més receptors que emissors” (Cassany, 2021, p. 121). Segons Cassany, el 

temps diari que dediquem a entendre (escoltar i llegir) és superior al temps que 

dediquem a expressar-nos (parlar i escriure). A aquest fet hi podem afegir que quan 

parlem o escrivim també ens hem d’escoltar o llegir a nosaltres mateixos, hem de 

controlar el nostre propi discurs.  

És per això que, per explorar noves formes d’aprenentatge de la llengua oral i escrita, 

hem de tenir en compte la rellevància del procés de recepció i de tots els factors que 

entren en joc a l’hora de comprendre i reflexionar amb plenitud abans d’expressar-

nos.  

Jesús Ramírez Martínez (2002) fa èmfasi en la recepció i el paper d’oient que 

assumeix l’aprenent per tal de desenvolupar les habilitats comunicatives; cal ser un 

bon receptor per poder ser un bon emissor. De fet, segons aquest autor, l’intercanvi 

comunicatiu és eficient si primer hi ha un respecte i una escolta activa, a més d’un bon 

funcionament dels principis de cooperació i de la cortesia comunicativa. 

Pel que fa a l’àmbit de llengua, hi ha el supòsit inicial que els aprenents entenen la 

seva llengua materna i que, per tant, encara que no estiguin habituats a l’ús formal o 

especialitzat, entendran qualsevol contingut en la seva llengua. En aquest treball 

volem posar en dubte aquest supòsit i utilitzar les arts visuals com a punt de partida 

per a l’expressió de la llengua escrita i oral. Si partim d’una imatge o d’una obra d’art 

en qualsevol format, és com si d’alguna manera poséssim el “comptador a zero” a 

nivell de recepció, ja que tots els aprenents poden estar al mateix punt de partida pel 

que fa a la comprensió. No volem obviar, naturalment, qüestions de bagatge cultural i 

d’imaginari visual, que influeixen en les formes de recepció; però sí que volem utilitzar 
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una font de comprensió més universal per innovar en els processos d’aprenentatge 

de la llengua oral i escrita.  

Els diversos graus de comprensió es poden identificar amb diferents nivells de 

profunditat a l’hora d’entendre un contingut (Cassany, 2021, p. 125). Aquesta escala 

de comprensió, que Cassany descriu amb exemples, és extrapolable a la comprensió 

de les imatges i, per tant, de les arts visuals. D’una banda, la comprensió literal és 

aquella que té a veure amb la descodificació i amb l’accés al significat semàntic, és 

una comprensió estable i tancada; en el cas d’una imatge seria l’equivalent a entendre 

el que s’hi veu sense interpretació ni context. D’altra banda, la comprensió inferencial 

s’entén com aquella que inclou la recuperació d’implícits a partir del marcs de 

coneixement, és a dir, de context; es tracta d’un nivell de comprensió contextual i varia 

segons les comunitats humanes. En el cas de les arts visuals, entraria en joc el 

coneixement del context de la creació artística o el bagatge cultural de cada aprenent. 

Finalment, la comprensió crítica té en compte la influència de la ideologia en un sentit 

ampli: el punt de vista, el propòsit o la qualitat del missatge; aquest últim nivell de 

comprensió depèn del coneixement compartit, del context local i de la maduresa dels 

aprenents. 

Aquests tres nivells també es poden resumir amb la metàfora visual de llegir les línies 

(comprensió literal), llegir entre línies (comprensió referencial) i llegir rere les línies 

(comprensió crítica). Cassany argumenta que aquest símil serveix per la comprensió 

escrita i també per la comprensió oral (hi hagi línies o no); pensem que també es pot 

traslladar a altres formes de comprendre, com ara la comprensió d’allò que veiem, 

com seria el cas de l’experiència estètica i artística a partir d’una obra d’art. 

En relació al foment de l’esperit crític —un dels objectius metodològics d’aquest 

treball—, Cassany defensa que l’educació lingüística avui necessita fomentar l’esperit 

crític, referint-se a la comprensió i a la lectura. De fet, l’esperit crític és necessari per 

formar receptors crítics en general, no només lectors. Poden ser rellevants qüestions 

com preguntar-se per l’autoria d’allò que ens arriba (textos o missatges en el format 

que sigui), pensar en quina intenció té el missatge o a quin destinatari va dirigit i 

generar posttasques complementàries més disteses o globals amb expressió escrita 

o oral per comentar el missatge rebut. Cal que els aprenents es facin aquestes 

preguntes essencials a l’hora de llegir un text, escoltar una notícia o analitzar una 

imatge. De fet, alguns dels objectius metodològics de la proposta d’innovació 

pedagògica d’aquest treball es volen centrar en crear dinàmiques per aconseguir que 

els aprenents sistematitzin aquesta rutina de pensament crítica i, conseqüentment, 

puguin expressar idees i opinions pròpies.  
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Algunes de les tècniques de lectura per treballar la comprensió suggerides per 

Cassany (2021, p. 132) són aplicables als objectius de la proposta d’innovació 

pedagògica que volem proposar: treballar els paratextos (títol, fotografia, dibuixos, 

coberta, peu de foto, notes) per oferir diverses possibilitats d’anticipació, preparar un 

qüestionari de preguntes importants sobre allò que estem analitzant, preparar 

afirmacions a partir del contingut i després demanar als lectors/receptors si creuen 

que són certes i per què, o bé fer preguntes obertes del tipus “què significa això?”, 

“què t’imagines que passa?”. 

L’equiparació entre l’expressió escrita i la comunicació oral. Un enfocament 

global 

Al seu capítol sobre la comprensió (2021, p.121), Cassany aborda alhora la 

comprensió oral i escrita i en ressalta les coincidències. Per tant, si els processos de 

recepció poden ser molt similars, els processos d’expressió en les dues formes -oral i 

escrita- també poden tenir una forta vinculació. 

Tant Daniel Cassany (2021) com Montserrat Vilà i Josep M. Castellà (2020) aposten 

per reforçar l’oralitat a l’assignatura de llengua i, sobretot, a les matèries no 

lingüístiques, ja que entenen que verbalitzar-hi els coneixements de cada àmbit podria 

millorar l’aprenentatge de certs continguts. Consideren la competència oral com un 

factor de creixement i d’integració social, més enllà de la participació espontània a 

l’aula. Si entenem la competència oral com una habilitat comunicativa, els elements 

estrictament lingüístics en són només una part. És per aquest motiu que, segons 

aquests autors, l’oralitat hauria de formar part de les altres matèries curriculars. En el 

cas del treball que ens ocupa, volem vincular l’expressió oral i escrita a les arts visuals 

i l’experiència artística i prenem, com un dels objectius secundaris, la integració dels 

llenguatges artístics en l’ensenyament de la llengua. 

El punt de vista sobre l’avaluació conjunta de la llengua oral i escrita és un argument 

de força per poder treballar conjuntament aquestes dues dimensions de la llengua. 

Cal tenir en compte que tant l’escriptura com la parla es poden plantejar com a 

destreses planificades i que en ambdues pràctiques el procés per arribar a un resultat 

final és molt valuós. Si donem importància al procés, no restem valor al producte final, 

sinó que avaluem amb criteris similars i oferim més possibilitats d’aprenentatge.  

Montserrat Vilà i Josep M. Castellà (2020) també reforcen la idea d’avaluar el procés 

de preparació, tenint en compte que tant l’aprenent com el docent han de centrar-se 

en la construcció del discurs i el seu contingut. Al mateix temps, no són massa 

partidaris de les rúbriques estàndard, ja que per l’avaluació de la llengua oral i escrita 

són poc funcionals. Aquesta consideració ens fa pensar en l’expressió oral i escrita 
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com a aprenentatges integrals per part de l’alumnat i, per tant, en destreses que es 

poden treballar conjuntament; el seguiment individualitzat i la intervenció didàctica al 

llarg del procés de preparació pot influir positivament en l’adquisició de destreses per 

part de l’alumnat. 

Si tenim en compte els dos tipus d’avaluació principals pel que fa a l’expressió escrita 

i oral (Cassany, 2021, p. 174), podem veure que l’avaluació holística, per sobre de 

l’analítica, ens pot ser més útil per tenir una mirada global com a docents i avaluar 

l’expressió escrita i oral de forma més conjunta. Aquest tipus d’avaluació, a més, ens 

permet donar més importància a la progressió de l’aprenentatge, ja sigui comparant 

diversos textos d’un alumne al llarg del temps, o valorant l’evolució en els exercicis 

planificats de parla. La proposta d’un portafolis on recollir totes o gran part de les 

evidències avaluatives escrites ens permet demostrar l’evolució en els aprenentatges 

i fer una valoració analítica sobre el progrés de l’aprenent; aquest recull ens permet 

seleccionar i reflexionar sobre les pràctiques escrites i també sobre les pràctiques 

orals, ja que en gran part podrà recopilar tot el procés de preparació d’aquestes 

últimes.  

Tenint en compte que en l’expressió oral entren en joc valoracions personals de 

l’aprenent, tot el que tingui a veure amb l’avaluació del procés pot reforçar actituds 

positives d’autoestima o autonomia. A més, un discurs públic té una implicació 

emocional i una exposició de la pròpia imatge davant dels altres, i aquests factors són 

especialment rellevants durant l’adolescència. 

Segons Juli Palou i Margarida Cambra (2011, p. 35), el dia a dia dels adolescents està 

format per una gran diversitat de situacions comunicatives. Aquest fet ens fa veure 

que un plantejament dicotòmic entre l’oralitat i l’escriptura no té sentit en un context 

de polimorfisme i en constant hibridació i transformació: la llengua oral impregna molts 

discursos escrits i, al mateix temps, moltes situacions comunicatives orals requereixen 

la mateixa preparació que les expressions tradicionalment formals. Per tant, com més 

ens apropem al funcionament real en la vida quotidiana del món d’avui, més 

significatius poden ser els aprenentatges de les destreses comunicatives.  

L’expressió escrita i oral des d’un punt de vista epistèmic 

Cassany obre el capítol sobre expressió escrita (2021, p. 159) amb aquesta cita de 

Flannery O’Connor: “Escric per descobrir el que sé”. L’afirmació es pot relacionar 

directament amb la comunicació des d’un punt de vista personal i, al mateix temps, 

amb l’escriptura epistèmica, és a dir, aquella que permet aprendre un contingut gràcies 

al guiatge i la revisió col·laborativa del procés de redacció.  Si escrivim sobre el que 

sabem, també podem escriure per aprendre. Als capítols dedicats a l’ensenyament de 



 18 

la llengua oral (Cassany, 2021, p. 149) i de la llengua escrita (Cassany, 2021, p. 168) 

l’autor aprofundeix en el valor epistèmic de l’escriptura i de la parla, un valor reforçat 

per la psicologia terapèutica, la pedagogia cooperativa o la mediació de conflictes. Les 

dues expressions —oral i escrita— ofereixen la possibilitat d’aprendre (aprendre 

escrivint, aprendre parlant): la col·laboració entre autors, les situacions comunicatives 

reals, la formulació d’idees i les consignes indagatòries són alguns dels eixos que ens 

permeten parlar d’aquest procés d’aprenentatge paral·lel entre una i altra forma 

d’expressió.  

Si pensem en un conjunt de propostes pedagògiques que parteixen d’una experiència 

artística o estètica per treballar l’expressió escrita i oral a l’aula, el punt de vista 

epistèmic ens pot ser molt útil. L’aprenent parla o escriu sobre una obra, per exemple, 

perquè està formant-se en la mirada estètica (el lèxic, l’expressió de l’experiència, el 

diàleg), perquè està desenvolupant habilitats de percepció, observació i anàlisi, 

perquè està utilitzant diferents recursos d’expressió oral i escrita (des de la descripció 

de l’observació a la presentació d’una opinió, passant per un debat), o bé perquè està 

desenvolupant l’expressió de conceptes i idees. En definitiva, l’alumne aprèn 

mitjançant la posada en pràctica de les habilitats comunicatives, tant en els exercicis 

de comprensió lectora, com en els d’expressió escrita o de comunicació oral. 

Vilà i Castellà (2020) fan un paral·lelisme entre els processos de composició escrita i 

els procediments del discurs oral planificat, tot refermant la importància del 

coneixement del contingut. Els processos d’aprenentatge de la llengua oral i escrita 

contribueixen, doncs, a la construcció de l’estructura cognitiva; és l’aprenent que “es 

fa seu” el que diu i, per tant, l’escriptura i la parla tenen un ús epistèmic. Aquest procés 

d’apropiació d’allò que l’alumne expressa de forma escrita o oral és possible si partim 

d’una fotografia, un fragment d’un film o una obra d’art, ja que l’expressió serà 

personal, subjectiva i única. Tant l’observació com l’anàlisi d’una imatge (una 

fotografia o una obra d’art plàstica, per exemple) porten l’aprenent a posar el focus en 

el seu bagatge previ (cultura visual, coneixements, experiències vitals) i en la seva 

pròpia expressió d’idees argumentades i fonamentades. 

El repte d’entendre la parla i l’escriptura des d’un punt de vista epistèmic arriba quan 

partim de nivells lingüístics diversos dins de l’aula. És sabut (Cassany, 2021, p. 170) 

que aquest és un tipus d’aprenentatge que funciona de forma més fluïda en la llengua 

materna i que té menys competència quan es tracta d’un idioma estranger. Doncs bé, 

per tal de fer propostes efectives a l’aula, a la part pràctica d’aquest treball haurem 

d’indagar en exercicis que es puguin adaptar als diversos nivells dels aprenents. 

També és cert, tal com hem apuntat anteriorment, que la universalitat del llenguatge 

visual pot facilitar aquest procés d’aprenentatge. 
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La pràctica conjunta de l’expressió escrita i oral 

Tant la pràctica oral com l’expressió escrita s’ensenyen en totes les etapes educatives. 

Escriure, igual que parlar, varia en cada nivell i cada context. Cassany (2021, p. 160) 

parla de l’expressió escrita com una destresa versàtil que evoluciona al llarg del temps; 

en aquest sentit podem situar l’expressió oral en la mateixa categoria, ja que sempre 

estem aprenent a escriure i a parlar, i evolucionem en la qualitat, els gèneres i els 

formats.  

De fet, la pràctica sistemàtica de l’escriptura i de l’expressió oral ajuda a crear 

contextos estables i autèntics per l’alumnat i genera motivació. Els aprenents es 

prenen més seriosament l’escriptura (i segurament també les exposicions orals, 

presentacions o debats) si saben que tindran lectors o oients reals, que poden ser 

companys, alumnes d’altres nivells, amics o familiars (Cassany, 2021, p.161).  

Algunes de les pràctiques d’escriptura que proposa Cassany (2021, p. 161) també es 

poden traslladar a una versió oral, de manera que poden portar-nos a generar 

activitats en què aquestes dues formes d’expressió estiguin al mateix nivell. D’una 

banda, Cassany posa èmfasi en el fet d’escriure a l’aula, i no només de confiar 

l’escriptura com a deures i de forma individual, de manera que així el docent pot 

acompanyar l’aprenent i seguir de prop el procés de construcció d’un text. El mateix 

pot servir per a la pràctica oral, sobretot si entenem que la fase de preparació és igual 

d’important que el moment de l’execució oral d’allò que prèviament s’ha planificat.  

La cooperació també és una eina útil tant per a l’expressió escrita com per a l’oral, ja 

que permet planificar i revisar conjuntament; la interacció entre coautors pot ser molt 

rica tant en una com en l’altra. Més enllà d’aquests dos plantejaments de base, hi ha 

exercicis  proposats per Cassany que reforcen la idea de l’aprenentatge conjunt, com 

ara oralitzar un esborrany, és a dir, llegir en veu alta l’escrit a un company, o bé parlar 

d’allò que escrivim, dialogant amb un company sobre un escrit per tal d’aprofundir en 

els processos de pensament; en aquest sentit, la parla és un bon recurs per reforçar i 

acompanyar el procés d’escriptura.  

Tant els processos d’aprenentatge d’expressió oral i escrita com l’avaluació holística 

de les dues formes d’expressió ens porten a entendre les habilitats comunicatives de 

forma conjunta. Jesús Ramírez Martínez (2002, p.61) considera les habilitats 

comunicatives com una globalitat i apunta que, més que separar-les entre orals i 

escrites, són habilitats que es poden analitzar de forma jeràrquica: aquelles 

relacionades amb els coneixements de l’emissor i el receptor sobre el tema, aquelles 

que tenen a veure amb la creativitat, d’altres amb l’organització de les idees, o d’altres 

que tenen a veure amb aspectes més formals.  
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Així, aquest gran àmbit de destreses comunicatives inclou la comprensió oral, 

l’expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. La idea de llenguatge 

integrat és la vertebració d’aquestes dues formes d’expressió: per ser hàbils en 

expressió oral hi ha d’haver un procés imitatiu de models discursius orals, i el mateix 

passa amb l’expressió escrita i la comprensió lectora prèvia. A partir de les 

consideracions de Jesús Ramírez Martínez sobre el llenguatge integrat, podem dir que 

com més conscients siguin els aprenents en relació amb aquesta essència 

comunicativa dual, més possibilitats tindran de fer un ús eficient de l’expressió escrita 

i oral de forma global. 

Amb les propostes pedagògiques que volem desenvolupar, esperem poder portar a la 

pràctica aquesta idea de Ramírez Martínez i crear activitats en què els aprenents 

siguin capaços de posar en pràctica el conjunt de destreses comunicatives partint de 

la riquesa i la gran diversitat de possibilitats de les arts visuals:  

Los estudios sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje, muy recientes y de gran 

actualidad, están tratando e investigando muy a fondo los distintos factores que intervienen 

en la consolidación de una buena competencia comunicativa oral; especialmente, desde la 

perspectiva del lenguaje integrado, con el lenguaje como principal vehículo comunicativo 

de la especie y específico de ella. Estos estudios confirman la vertebración de dos 

procedimientos: Uno, imitativo de los modelos discursivos orales que le llegan y 

experimenta el niño o niña que adquiere y desarrolla su lengua materna. Dos, el creativo 

que pone en marcha este nuevo usuario. No cabe duda de que los dos, imitación y creación, 

son fundamentales para la consolidación de la competencia citada. (Ramírez Martínez, 

2002, p. 62) 

El clima a l’aula, l’autoconcepte i les emocions 

Tant a l’àmbit de llengua com als àmbits no lingüístics, és necessari crear un clima 

òptim i unes condicions favorables per animar a parlar. En aquest sentit, el diàleg entre 

iguals permet parlar de forma intuïtiva i generar confiança; és molt possible que el 

docent necessiti regular aquest diàleg entre aprenents, per tal que no sempre 

intervinguin els mateixos i part de l’alumnat perdi oportunitats. 

Montserrat Vilà i Josep M. Castellà (2020) parlen de la condició relacional prèvia, 

necessària per poder fer bones activitats de llengua oral a l’aula: cal crear un clima 

d’atenció, complicitat, respecte i cooperació. Com que l’aula és un espai formal, el 

docent ha de crear contextos formals i versemblants alhora per tal que parlar sigui una 

activitat en si mateixa. La creació d’un clima idoni és necessària tant per la pràctica de 

l’expressió escrita com de l’oral. El docent ha de tenir una relació equilibrada amb el 

grup, l’acceptació mútua i el coneixement de l’alumnat són aspectes clau perquè 

aquestes pràctiques siguin efectives. 
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Vilà i Castellà parlen de “neutralitzar la subjectivitat” (2016, p. 16), és a dir, intentar 

evitar els filtres previs a l’avaluació tant de l’escriptura com de l’oralitat, ja que els 

prejudicis poden influir negativament en alguns alumnes. Aquesta premissa pot ser 

una oportunitat per trencar els estereotips o rols que alguns aprenents arrosseguen al 

llarg dels anys i per construir una experiència personal positiva que aporti seguretat i 

acceptació de la pròpia identitat. En aquest sentit, pensem que les propostes per 

fomentar l’expressió oral i escrita a partir de les arts visuals poden ajudar a aquest 

efecte “neutralitzador” que busquem com a docents, ja que l’experiència artística situa 

la majoria d’aprenents en un punt de partida similar. És a dir, partir de la comprensió 

d’una imatge pot ser més “neutralitzador”, en termes de Vilà i Castellà, o més igualador 

pel que fa la informació de base dels aprenents per a una tasca que requereixi 

desenvolupar les destreses comunicatives. 

El diàleg entre iguals és una forma oral molt natural per a tots els aprenents. Els 

permet comprendre els altres i també verbalitzar les seves idees o impressions. 

Segons Cassany (2021, p. 149), respondre preguntes és una forma de construir 

sentits col·lectivament: el “conversar per aprendre” es pot posar en pràctica de manera 

molt natural a partir d’una imatge, ja que tots els aprenents parteixen del mateix punt 

(la recepció i l’observació d’una imatge o una obra) i, al mateix temps, poden tenir-ne 

percepcions, sensacions i opinions completament diferents entre ells, passant pel seu 

filtre personal i el seu bagatge cultural.  

El fet que l’expressió escrita i oral tinguin una vinculació molt directa amb l’experiència 

personal de l’aprenent també ens porta a un dels objectius secundaris d’aquest treball, 

que és el de vincular aquests aprenentatges a l’expressió de les emocions. Jesús 

Ramírez Martínez indaga sobre la relació entre les habilitats comunicatives a l’aula i 

la personalitat dels aprenents; d’aquí que l’autoconcepte, l’autoestima i la creativitat 

juguin un paper fonamental a l’hora de desenvolupar les destreses d’escriptura i parla: 

Si hemos de ser coherentes con los principios de educar para la vida y no sólo para el mero 

desarrollo escolar, académico, intelectual o profesional, se ha de incidir en las destrezas 

comunicativas necesarias para un desarrollo global e integral del ser humano. De este 

modo se conseguirá que se autoconstruya en la necesaria armonía consigo mismo, con sus 

entornos afectivos, con sus entornos sociales y, más tarde, en sus ámbitos profesionales y 

administrativos. Es decir, cicho a lo claro, armónicamente, de modo que haya sintonía y 

coherencia entre su vida privada, pública e, incluso, personal, y en todas sus dimensiones: 

autoconcepto, autoestima, espiritualidad, creatividad, estética, etc. (Ramírez Martínez, 

2002, p. 69) 
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La diversitat cultural 

Juli Palou i Margarida Cambra (2011) consideren que la competència comunicativa en 

el seu conjunt s’assoleix de manera eficaç quan hi ha contextos culturalment 

significatius. La creació d’aquests contextos a l’aula és un dels reptes i, si ens centrem 

en el treball que ens ocupa, la integració de la diversitat cultural és un dels nostres 

objectius secundaris. Si tenim en compte que les arts visuals i l'experiència estètica 

per part dels aprenents són el punt de partida per a l’expressió oral i escrita, el repte 

en el desenvolupament de propostes didàctiques serà fer que la tria sigui culturalment 

significativa per al conjunt de l’alumnat. 

Els mateixos autors (Palou i Cambra, 2011, p.34) remarquen la prioritat del component 

social en els continguts utilitzats a l’aula. El que a priori pot semblar una dificultat tenint 

en compte que les eines culturals de l’alumnat són molt diverses, es pot convertir en 

una oportunitat si partim de continguts visuals que els alumnes es puguin apropiar per 

generar un espai interlocutiu. Tant en el cinema com en la fotografia o en les arts 

plàstiques podem trobar mostres adaptables a cada nivell i que generin identificació, 

atracció i interès per part dels aprenents. 

L’activitat oral i escrita posa en joc uns coneixements que no sempre es troben en 

l’entorn familiar dels aprenents. Aquest fet reafirma que els aprenentatges de 

destreses comunicatives porten implícits els aprenentatges de convivència, 

especialment en entorns pluriculturals i plurilingües.  

Si ens centrem en la cortesia com a conjunt de normes socials necessari per a 

l’intercanvi comunicatiu, veurem que finalment es tracta d’un artifici cultural (Juli Palou 

i Margarida Cambra, 2011,  p.38). Si partim d’una recepció al més universal possible, 

com és el cas de les arts visuals, tot allò que tingui a veure amb l’ús de la cortesia pot 

ser més fluid i pot crear més capacitat de diàleg.  

Conèixer, comprendre i valorar les manifestacions estètiques i creatives són 

competències bàsiques de l’àmbit artístic. Ara bé, l’habilitat comunicativa que es pot 

generar a partir de l’experiència estètica encaixa clarament amb l’àmbit lingüístic, 

especialment si ens fixem com a objectius fomentar l’expressió oral i escrita al mateix 

nivell i millorar les destreses comunicatives com ara l’expressió d’idees i opinions, la 

fluïdesa en diversos registres orals i escrits o la formació de l’esperit crític. Al mateix 

temps, si volem posar en valor la diversitat cultural a l’educació secundària, les 

destreses comunicatives són imprescindibles; si existeix una comunicació efectiva hi 

pot haver un respecte real per la diversitat cultural, tal com apunten Vallès i Calbó: 

L’art és un sistema i un procés que connecta la creació i la recepció, per a «ser»: per a ser 

comunicació i símbol cultural. Es relaciona amb els procediments d’observació, escolta, lectura 
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i valoració, és a dir, amb la percepció, l’apreciació i el judici crític. Aquesta perspectiva permet 

desenvolupar la sensibilitat estètica i multicultural. (Vallès i Calbó, 2009-2010, p. 87) 

 

 

Referents pedagògics de fotografia, cinema i arts plàstiques 

En aquest apartat fem una breu selecció d’autors de referència en pedagogia i anàlisi 

de les arts visuals. Els seus textos i reflexions ens serveixen de base per a les 

propostes d’innovació didàctica que desenvoluparem posteriorment.  

Tenint en compte que el nostre treball se centra en les arts visuals com a punt de 

partida per a l’aprenentatge de l’expressió escrita i la comunicació oral, la selecció 

d’aquests autors s’ha centrat cobrir el que es consideren les arts visuals: cinema, 

fotografia i arts plàstiques.  

A. John Berger: la fotografia  

La fotografia té una relació íntima i estreta amb les paraules, és a dir, amb l’expressió 

oral i escrita. Una fotografia porta implícita una interpretació donada amb paraules. 

John Berger, crític d’art i autor de referència en anàlisi de la imatge, va una mica més 

enllà d’aquest fet que pot semblar quasi evident i afirma que una fotografia pren 

significació a partir de les paraules (Berger, 1997, p.86). De fet, segons Berger les 

dues formes d’expressió s’alimenten mútuament: mentre que les paraules podrien 

quedar en el pla de la generalització, recuperen autenticitat específica gràcies a la 

irrefutabilitat de la fotografia.  

Podem dir, doncs, que una fotografia seria com una pregunta oberta per ser 

contestada. I aquest és un punt de partida que volem explorar mitjançant les propostes 

didàctiques d’aquest treball.  

John Berger analitza algunes fotografies dient que juga a inventar significats. Des d’un 

punt de vista més poètic, l’autor considera inseparables el significat i el misteri: mentre 

que la certesa és instantània i pot trobar-se en una imatge, el dubte o la interpretació 

requereix temps i reflexió. El significat és la conjunció d’aquests dos elements. Per 

tant, si des de l’aula de secundària volem fomentar l’expressió oral i escrita a partir de 

la fotografia, podem partir de l’observació i guiar la interpretació per generar una 

experiència significativa en els aprenents. 

Berger considera que totes les fotografies són ambigües per se, però que quan les 

paraules les acompanyen, s’aconsegueix un efecte de certesa o fins i tot d’afirmació 

dogmàtica. Aquesta reflexió ens porta a reprendre la qüestió de l’escriptura epistèmica 
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analitzada anteriorment: és escrivint o parlant que aprenem; per tant, interpretant i 

posant paraules a allò que veiem podem entendre el món que ens envolta.   

 

B. Alain Bergala: pedagogia del cinema 

El director de cinema, crític cinematogràfic i pedagog del cinema francès Alain Bergala 

ha fet aportacions rellevants sobre pedagogia del cinema en diverses publicacions i 

conferències. En aquest cas, ens centrem en l’anàlisi de la conferència inaugural de 

DocumentaMadrid (Bergala, 2018).  

Bergala destaca que l’ús del cinema a l’aula requereix d’una actitud activa per part del 

docent. Com a exemple d’aquesta proactivitat, esmenta que és el docent qui 

selecciona fragments de pel·lícules, però no dona directament uns continguts 

relacionats tancats als aprenents. De manera que els joves reflexionen i arriben a 

conclusions per si mateixos i, per tant, l’aprenentatge és molt més significatiu per a 

ells.  

Alain Bergala considera que no podem demanar als mestres i professors que siguin 

cineastes, per això ell recomana fermament el tàndem entre un equip de docent i un 

cineasta, molt més equilibrat i complementari. A més, permet tenir més mirades 

diferents a l’aula i debatre la metodologia pedagògica. 

Tal com diu Bergala, els professors a vegades tenen por d’utilitzar el cinema a l’aula, 

però si com a docents estimem el cinema i ens el mirem pensant en les emocions que 

transmet, més enllà dels coneixements i els aspectes tècnics, podrem utilitzar-lo sense 

haver de ser cineastes o experts. Segons l’assagista francès, és necessari exposar-

se més com a persona per generar una relació estreta amb el cinema, més que no 

pas amb altres àmbits de coneixement. El cinema és molt més que coneixement. 

Alain Bergala és un defensor del cinema com a eina d’interpretació a l’aula: no hi ha 

una veritat a partir d’una pel·lícula, hi ha possibles especulacions i en aquestes 

especulacions hi ha creació. També destaca que hi ha una diferència entre 

interpretació i especulació: amb el primer terme ens podem equivocar i encasellar, 

però especulant obrim les possibilitats. Ell mateix comenta que sovint els centres 

educatius tenen por de l’especulació i tendeixen a centrar les interpretacions per 

obtenir veritats úniques, però s’haurien d’obrir a les apropiacions més personals. 

Aquestes reflexions d’Alain Bergala ens predisposen a pensar que el cinema pot ser 

una eina útil a l’hora de fomentar la reflexió i l’expressió d’idees pròpies i, 

consegüentment, de fomentar noves formes per a l’aprenentatge de l’expressió oral i 

escrita. 
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C. Susan Sontag: arts visuals 

A Estilos radicales Susan Sontag uneix diversos assajos en què interpreta de forma 

molt compromesa el cinema o les arts visuals. Més enllà del seu indiscutible nivell 

intel·lectual, el que es pot desprendre de les seves paraules en relació amb el cinema 

i les arts en general és que la força està en la interpretació i la reflexió personal. Aquest 

és el motiu principal pel qual els textos de Sontag ens serveixen com a referent sobre 

l’ús de les arts visuals -cinema, fotografia, arts plàstiques- com a eines per a fomentar 

la reflexió i la creació d’opinió. 

Per a l’assagista, la fortalesa d’un film rau a deixar lliures les opcions d’interpretació, 

no només pel que fa a la narrativa, sinó també en referència a la forma i als motius de 

les decisions estètiques dels seus autors. Fins i tot aprofundeix en alguns films, com 

és el cas de Persona d’Igmar Bergman, pel que fa a aspectes filosòfics i psicològics 

de la trama i dels personatges (Sontag, 2002, p. 205).  

Per a Sontag, l’ambigüitat pot ser un valor afegit en una obra d’art. Més enllà de 

l’argument, destaca el valor que tenen per a l’espectador els processos de veure i de 

conèixer. Segons l’autora, el creador mai no sap més que el públic i el significat 

resideix en l’obra interpretada pel lector o l’espectador. 

La idea que Susan Sontag desenvolupa al llarg d’aquest recull d’assajos reforça 

l’opció d’utilitzar el visionat o l’observació de cinema, fotografia o arts plàstiques com 

a punt de partida per a l’anàlisi, la reflexió i la interpretació. Vinculant la idea al treball 

que ens ocupa, aquests processos es concreten a l’aula de secundària en 

intervencions orals formals i planificades i en diverses opcions per fomentar l’expressió 

escrita amb les arts visuals com a punt de partida. 
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3. Prospectiva de propostes existents que relacionen arts 

visuals amb expressió escrita i oral a l’educació secundària 

Per preparar les propostes d’innovació pedagògica hem indagat en les experiències 

existents a Catalunya que potencien les arts visuals a les aules de secundària i que 

les relacionen de forma directa o indirecta amb l’expressió escrita i oral. En gran part 

són experiències que s’afegeixen a la programació general del currículum i que venen 

d’entitats o institucions externes al centre. En daltres casos són iniciatives dels 

mateixos docents, però això es dona especialment quan focalitzem en centres on es 

cursa el Batxillerat artístic i on sovint hi ha una tradició de veure les arts visuals d’una 

forma més globalitzada i no tan aïllades de la resta de matèries. 

 

Cinema en curs 

https://www.cinemaencurs.org/ 

Cinema en curs és un programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts. Es va 

iniciar l’any 2005 a Catalunya, i actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, 

Euskadi, l'Argentina, Xile i Alemanya. 

El programa té com a objectius el descobriment per part de nens i joves del cinema 

entès com a art, creació i cultura i el desenvolupament de les potències pedagògiques 

de la creació cinematogràfica en el context educatiu. 

Cinema en curs compta amb la presència regular i continuada de cineastes i altres 

professionals del cinema als centres educatius, impartint tallers juntament amb 

mestres o professors dins l’horari lectiu. Es fomenta el visionat de pel·lícules i la 

pràctica creativa, amb l’acompanyament d’aquest tàndem professional (cineasta-

professor/a). En aquest procés, l’expressió escrita i oral està al centre del dia a dia del 

programa: comentaris dels visionats de fragments de pel·lícules, gestió del treball en 

equip, escriptura d’un guió cinematogràfic, o justificació de les temàtiques i trames 

escollides, entre d’altres moments. 

El programa inclou també la formació de mestres i professors i la creació de propostes, 

materials i metodologies extensibles a contextos educatius diversos. 

  

https://www.cinemaencurs.org/
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Fotografia en curs 

https://www.fotografiaencurs.org/ 

Fotografia en curs és un programa de difusió i pedagogia de la creació fotogràfica 

adreçat principalment a nens/es i joves d’entre 8 i 18 anys. 

Es va iniciar l’any 2012 amb tres objectius: transmetre la fotografia com a art, cultura i 

creació; promoure el descobriment del patrimoni fotogràfic i la fotografia 

contemporània; generar un conjunt de retrats del territori a través d’una proposta de 

pràctiques creatives. 

Seguint les línies de Cinema en curs, el programa també vol fomentar la formació del 

professorat i crear tallers amb fotògrafs dins del marc dels centres educatius, museus 

i equipaments culturals.  

Per al treball que ens ocupa, ens fixem específicament en el programa de pràctiques 

compartides entre diversos centres de Catalunya que permeten la iniciació a la 

fotografia, la descoberta de l'entorn i l'intercanvi entre l'alumnat de contextos socials i 

geogràfics diversos. En aquestes pràctiques també es fomenta l’ús de l’expressió 

escrita i la comunicació oral en diversos moments, especialment durant la preparació 

de la pràctica, en la valoració posterior i la posada en comú dels resultats i en el 

visionat d’obres del patrimoni fotogràfic i d’autors contemporanis. 

A l’Escola-institut El Martinet, centre que analitzarem a continuació i on se centrarà 

part de l’aplicació pràctica de les propostes d’innovació pedagògica, es porta a terme 

un programa de Fotografia en curs amb l’alumnat de 2n d’ESO. 

 

Projectes educatius de la Fundació Joan Miró 

https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/projectes-educatius/ 

Molts museus i centres d’art del país treballen amb els centres educatius per 

desenvolupar la seva missió pedagògica i divulgativa. Les seves accions en aquest 

àmbit se centren a desenvolupar activitats pensades perquè els centres educatius, 

des d’educació infantil fins a Secundària i Batxillerat, puguin apropar-se a les 

col·leccions i exposicions temporals acompanyats dels seus mestres o tutors. Sovint 

aquestes propostes consten d’una visita al museu i d’alguna activitat que l’acompanya, 

al mateix museu o bé abans i després de la visita al centre educatiu. 

Ens volem fixar especialment en els projectes educatius de la Fundació Joan Miró, 

específicament en aquells que van més enllà del tipus de propostes que hem definit 

breument i que tenen en comú gran part dels centres d’art del país. En aquest cas, 

https://www.fotografiaencurs.org/
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/projectes-educatius/
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ens aturem en aquelles propostes que neixen de les necessitats d’un projecte de 

centre i es desenvolupen a partir de la col·laboració mútua entre museu i centre 

educatiu.  

Alguns d’aquests projectes neixen pel vincle amb el territori i el barri: la muntanya de 

Montjuïc de Barcelona, moments històrics compartits entre institucions o bé 

motivacions artístiques que la Fundació pot acompanyar gràcies al seu fons i 

coneixement de Joan Miró i d’art modern i contemporani. 

Per esmentar alguns dels projectes educatius més representatius i que ens serveixen 

per posar en context aquest treball d’innovació pedagògica, podem fer esment de 

Petons i abraçades, un projecte d’educació infantil on s’uneixen l’obra de Miró amb 

l’expressió de les emocions; Teixim relats en família, un projecte amb una escola de 

primària on s’utilitza l’expressió visual i plàstica per narrar la pròpia història familiar, i 

Gravitacions, un projecte que vincula la programació d’Espai 13 (la sala de la Fundació 

Joan Miró dedicada a l’art emergent) amb un grup d’alumnes de Batxillerat Artístic, a 

través d’un diàleg visual i també d’un seguit de tasques relacionades amb el 

comissariat, com ara la redacció d’un programa de mà o la distribució espacial de les 

obres. 

 

En Residència 

https://www.enresidencia.org/ 

En Residència és un programa de l’Institut de Cultura i el Consorci d’Educació de 

Barcelona que introdueix l’art contemporani als centres públics d’educació secundària 

de Barcelona a través del contacte directe, durant un curs escolar, d’un creador amb 

els alumnes. L’objectiu és proposar a l’artista la creació d’una obra pròpia pensada 

per ser portada a terme conjuntament amb un grup d’estudiants que participaran en la 

concepció i la realització durant un curs escolar. 

Aquest contacte directe entre art i educació té com a objectius el descobriment dels 

processos de creació contemporània a partir del diàleg continuat, la promoció de 

situacions que estimulin la innovació i la creativitat, i fer dels instituts espais per a la 

cultura, l’art i el pensament. 

Aquest procés de creació col·lectiva implica fomentar i utilitzar noves eines d’expressió 

oral i escrita en diversos moments: des del diàleg entre alumnat i artista, la posada en 

comú d’idees, opinions i presa de decisions, fins a les presentacions finals de l’obra 

resultant, tant per escrit com oralment en públic. 

 

https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/projectes-educatius/20/petons-i-abracades
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/projectes-educatius/2/teixim-relats-de-familia
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/centres-educatius/projectes-educatius/1/gravitacions
https://www.enresidencia.org/
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Bòlit mentor 

http://www.bolit.cat/cat/bolit-educa/bolit-mentor.html 

El Bòlit mentor és un projecte que segueix en gran part l’estela d’En Residència, en 

aquest cas a Girona. Combina educació i creativitat amb l’objectiu d’establir relacions 

fructíferes entre els centres educatius de la ciutat i el centre d’art Bòlit. 

Durant el programa, artistes visuals desenvolupen un projecte creatiu als centres 

d’educació secundària, juntament amb els estudiants. El projecte consta d’una 

residència d’un artista a cadascun dels centres educatius, una producció conjunta 

d’una peça artística i d’una exposició final.  

A més, es programen un seguit d’activitats complementàries per donar visibilitat al 

projecte i per obrir els centres educatius a la ciutat i a la comunitat artística. En aquest 

projecte també es fomenten noves formes d’expressió oral i escrita, i el diàleg constant 

entre artista i alumnat durant l’horari lectiu.  

 

Institut Moisès Broggi 

https://institutbroggi.org/ 

En aquest cas d’estudi, volem posar un exemple que va més enllà d’un programa o 

projecte concret: l’Insitut Moisès Broggi de Barcelona ofereix el Batxillerat Artístic des 

de l’any 2012 i és pioner en formes d’innovació pedagògica d’aquest tipus 

d’ensenyament, ja que treballa amb institucions capdavanteres en el camp de l’art 

contemporani, com ara el Macba o la Fundació Joan Miró. De fet, l’Institut Broggi ha 

participat en alguns dels projectes que hem esmentat anteriorment, com Cinema en 

curs o Gravitacions. 

El Batxillerat artístic que ofereix aquest centre parteix de la competència artística 

fonamentada en la cultura audiovisual actual. El currículum es vertebra connectant la 

pràctica creativa més procedimental amb el món de la imatge i de les noves 

tecnologies. La seva forma de treballar es basa a integrar cadascuna de les matèries 

de modalitat als continguts de la resta d’assignatures, de manera que l’alumnat es pot 

situar en un context realista i integrador. El treball en projectes col·laboratius i aquesta 

visió transversal fa que es fomentin les competències de l’àmbit lingüístic, com són 

l’expressió escrita i la comunicació oral, juntament amb competències i destreses de 

l'àmbit artístic com l’expressió visual i plàstica o l’anàlisi d’imatges i obres d’art. 

 

 

http://www.bolit.cat/cat/bolit-educa/bolit-mentor.html
https://institutbroggi.org/
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Escola-institut El Martinet 

https://www.escolaelmartinet.com/ 

L’Escola-institut El Martinet és el centre on he realitzat el Pràcticum 1 i 2 d’aquest 

MUFPS. És per això que, abans d’avançar en les propostes d’innovació pedagògica 

del treball que ens ocupa, ens cal posar en context l’enfocament del centre en relació 

amb l’àmbit lingüístic i artístic, i amb com es treballen conjuntament a l’etapa de 

Secundària. 

Des del Projecte Educatiu de Centre d’El Martinet, es parla específicament de “l’espai 

i el projecte estètic”, és a dir, del context òptim que es crea per tal que l’alumnat pugui 

desenvolupar la seva mirada i la seva creativitat en el dia a dia a l’aula, sense 

desvincular aquest procés de la resta d’àmbits d’aprenentatge.  

L’escola parla des dels objectes, des de les paraules que no diuen allò que és 

obvi, o des d’accions vinculades a l’acció poètica o a l’acció performativa que 

vincula les nostres accions a l’estètica. Perquè parlem d’una estètica que no 

està vinculada només al món de la visibilitat sinó també al món d’allò ocult, 

considerant també que en les formes de relació entre les persones o inclús en 

la forma de mirar i de tocar hi ha un fort comportament estètic que les defineix. 

(BONÀS, M. et. al., 2014, p. 36)  

Des de tots els nivells educatius i també des de la secundària, es vetlla perquè 

l'organització i la cura dels espais de l’escola siguin amables, rics i alhora serens, i 

mantenen una estètica coherent al llarg de tota l’escolaritat. Podem dir que El Martinet 

parla amb un idioma propi, que es construeix per les persones que en formen part i 

que el fan créixer; es pot veure en els espais comuns i en els diversos espais de totes 

les etapes educatives.  

   

Fotos: diversos espais interiors d’El Martinet. Font: Escola-institut El Martinet 

 

Hi ha una clara tendència a parlar des d’un llenguatge vinculat al símbol i, per tant, 

sovint lligat a la metàfora, a la paradoxa o a altres formes que permeten pensar en 

termes més amplis i menys pautats. 

https://www.escolaelmartinet.com/
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El Projecte Educatiu de Centre també fa esment de l’objectiu de potenciar la pràctica 

de les arts en les seves diverses vessants, tenint en compte les feines artesanes i la 

connexió amb l’entorn, el barri i el poble, i la seva gent. 

Un altre factor important que possibilita aquest aprenentatge global entre l’àmbit 

lingüístic i l’àmbit artístic —juntament amb altres àmbits com el tecnològic— és la 

gestió del temps que es planteja al centre. El dia a dia de l’escola i de l’institut fuig 

d’oferir moltes activitats en temps breus, procura establir uns espais d’ús i uns 

materials que estan disponibles en temps llargs. S’entén que per aprofundir en un 

tema o un coneixement és necessari estar-hi en relació durant un temps, justament 

perquè els moments més creatius apareixen després d’un temps d’incidir-hi.  

Així, per exemple, l’àmbit lingüístic a secundària (català i castellà) es treballa 

juntament amb l’expressió artística durant tot un matí (de 9 a 13:30); els altres àmbits, 

com el matemàtic, l’anglès o el cientificotecnològic, també s’organitzen en franges de 

tot el matí. Les tardes de dilluns, dimarts i dijous es dediquen als tallers en grups més 

reduïts: dels dos grups-classe se’n fan tres i així també se n’abaixa la ràtio. Els tallers 

serveixen per aprofundir en coneixements amb menys alumnes. Les propostes se 

centren en l’àmbit lingüístic i matemàtic i en d’altres àrees transversals com són les 

habilitats comunicatives. Tots els alumnes passen per tots els tallers al llarg del curs.  

Aquesta organització horària permet un treball transversal en grans àmbits i, a la 

vegada, deixa les tardes per incidir en aprenentatges que requereixen unes ràtios més 

baixes i un seguiment una mica més individualitzat. També és gràcies al fet de 

disposar de franges llargues de temps que es pot potenciar la pràctica de les arts en 

les seves diverses vessants: a l’àmbit lingüístic s’inclou l’expressió artística i es tenen 

en compte les feines artesanes a tots els àmbits, especialment al tecnològic, que es 

desenvolupa en gran part al taller.   
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4. Detecció de fortaleses, mancances i reptes 

 

Després d’haver fet un repàs d’algunes de les iniciatives pedagògiques que integren 

el coneixement en arts visuals amb el foment de l’expressió escrita i oral veiem que la 

majoria d’elles tenen unes fortaleses i unes mancances comunes.  

D’una banda, són iniciatives que es duen a terme durant l’horari lectiu i amb tot 

l’alumnat d’un curs o d’un grup-classe; per tant, podem dir que són equitatives ja que 

ofereixen la mateixa oportunitat a tots els aprenents d’aquella comunitat. D’altra 

banda, totes elles tenen en comú el fet de potenciar la fotografia, el cinema o les arts 

plàstiques enteses com a cultura i com a creació; aquest binomi genera propostes que 

combinen tant el visionat i l’observació com l’acció i la reflexió a l’entorn de les arts 

visuals.  

Pel que fa a la docència i el guiatge, gran part d’aquest tipus de propostes s’articulen 

a partir del tàndem format entre el docent del centre educatiu i el professional o l’artista 

vinculat a l’àmbit de treball. Aquest fet és positiu pel que fa a la formació dels docents 

implicats i també és rellevant pel que fa a la motivació dels aprenents, ja que ve una 

persona externa al centre i els aporta coneixements i experiències noves per a ells. 

Un altre aspecte positiu que comparteixen aquests projectes és que acostumen a 

deixar “estela” o tradició als centres on tenen lloc. Sabem per les memòries d’aquests 

projectes que els centres que han acollit Cinema en curs, Fotografia en curs o En 

Residència, per posar alguns exemples, mantenen el seu vincle amb el cinema, la 

fotografia o les arts visuals de diverses formes: ja sigui replicant part de les activitats 

a cursos superiors o inferiors, mantenint algunes dinàmiques de visionat d’obres o bé 

establint una freqüència en la visita a alguns museus o centres culturals. 

Ara bé, també ressaltem algunes mancances, que no tenen tant a veure amb debilitats 

de funcionament del projecte, sinó amb l’objecte d’estudi d’aquest treball: el foment de 

les arts visuals com a eina per a la innovació pedagògica en l’expressió escrita i la 

comunicació oral. Tot i que són iniciatives que tenen lloc durant l’horari lectiu, estan 

acotades en el temps i sovint no interfereixen positivament en les dinàmiques de la 

resta de matèries dels centres; és a dir, es porten a terme durant un trimestre, o un 

dia a la setmana durant quasi tot el curs, però no formen part del programa dels àmbits 

de coneixement de l’educació secundària. Podríem dir que és un “valor afegit” que 

enriqueix la resta de continguts però que no s’hi imbrica directament. Val a dir que en 

el cas dels projectes als cursos de Batxillerat artístic aquesta vinculació amb les 

matèries curriculars és molt més evident. A la resta de nivells d’ESO, faria falta una 
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coordinació més gran per part dels docents de tots els àmbits amb l’objectiu d’integrar 

la participació a aquests projectes amb els continguts de la resta de matèries. 

Mentre que hem destacat com a positiu el fet que un professional extern al centre 

educatiu guiés el projecte, aquest factor també pot tenir un aspecte negatiu en el dia 

a dia: és necessari trencar la dinàmica del programa de l’àmbit lingüístic o d’àmbit 

artístic per tal que tinguin lloc aquestes noves formes d’aprenentatge de l’expressió 

escrita i la comunicació oral, entre d’altres dimensions que entren en joc. Com que el 

nostre treball se centra precisament en aquestes dues dimensions de l’àmbit lingüístic 

i a buscar noves formes d’aprenentatge utilitzant les arts visuals, creiem necessari 

indagar en fórmules que integrin les arts visuals en el dia a dia de l’àmbit lingüístic, 

sense necessitat de dependre de l’excepcionalitat d’un projecte com els que hem 

descrit. 

Sense treure el valor ni la necessitat de les iniciatives que hi ha en marxa al nostre 

país, ens proposem bastir activitats viables en el dia a dia de l’àmbit lingüístic dels 

centres de secundària i de la mà d’un docent de llengua i literatura. 
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5. Proposta d’innovació pedagògica 

5.1 Objectius 

 

Objectiu central 

Fomentar l’ús de les arts visuals a l’aula de secundària com a eina d’innovació 

pedagògica en les dimensions d’expressió escrita i de comunicació oral 

 

Objectius secundaris 

Fomentar l’equiparació en importància de l’expressió escrita i l’oral a l’educació 

secundària 

Motivar l’expressió de les emocions per part de l’alumnat a partir de l’experiència 

artística 

Integrar els llenguatges artístics en l’ensenyament de la llengua  

Promoure el diàleg entre iguals tot posant en valor la diversitat de contextos 

personals i culturals 

 

Objectius metodològics 

L’experiència artística i estètica com a punt de partida per treballar l’expressió 

escrita i oral: el visionat, l’observació o la vivència de cinema, fotografia o arts 

plàstiques 

Formació en la mirada estètica: lèxic, expressió de l’experiència estètica, diàleg 

sobre l’experiència 

Reflexió i foment de l’esperit crític i de l’expressió d’idees 

Promoció del respecte per la diversitat cultural 

Desenvolupament d’habilitats de percepció, observació i anàlisi 

Promoció de coneixement i habilitats en diversos registres escrits i orals: descripció, 

argumentació, persuasió, exposició, conversa, narració... 
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Ús de diferents recursos d’expressió oral i escrita: descripció de l’observació, 

anotacions, experiència col·lectiva, presentacions, intercanvis, debats 

Desenvolupament d’habilitats i processos per a l’expressió de conceptes i idees 

Combinació d’activitats puntuals amb projectes de més llarga durada o que 

requereixen constància (com el quadern de mirades) 

Expressió artística de l’alumnat com a resultat final, només en algunes propostes 

 

 

A partir d’aquesta descripció dels objectius central, secundaris i metodològics volem 

presentar breument la proposta d’innovació pedagògica que desplegarem a 

continuació. Es tracta d’una proposta que inclou dues activitats, cadascuna de les 

quals amb unes característiques i uns objectius específics dins del marc dels que ja 

hem presentat. D’una banda, plantegem una unitat didàctica distribuïda en vuit 

sessions; de l’altra, un projecte regular pensat per dur a terme durant quasi tot un curs 

acadèmic (exceptuant setembre, octubre i juny). 

Tant la unitat didàctica com el projecte regular tenen per objectiu central innovar en 

les formes d’aprenentatge de l’expressió escrita i la comunicació oral a partir de les 

arts visuals. Al mateix temps, pretenen equiparar l’ús de la llengua escrita i l’oral, tot 

integrant els llenguatges artístics a l’àmbit lingüístic.  

Les tasques proposades als aprenents tant en la primera com en la segona activitat 

parteixen d’una obra d’art visual per tal de facilitar formes d’expressió escrita i oral a 

partir de la comprensió d’una imatge. Aquest punt de sortida és el fil conductor de la 

globalitat de la proposta: la imatge esdevé un punt neutre i igualador pel que fa a les 

possibilitats d’anàlisi, reflexió i expressió escrita i oral posteriors. A partir d’aquí, els 

aprenents desenvoluparan les habilitats comunicatives de forma diferenciada i segons 

els seus ritmes d’aprenentatge individuals. 

Aquesta comprensió prèvia de la imatge i l’hàbit d’observació i anàlisi d’obres són el 

que portarà els aprenents al desenvolupament de les habilitats de percepció i a la 

formació en la mirada estètica. Pensem que el fet d’assolir aquestes destreses 

facilitarà posteriorment l’ús de diferents recursos d’expressió oral i escrita (la 

descripció, la presentació oral, el debat...) i, al mateix temps, la creació d’esperit crític 

i l’argumentació d’idees.  

El coneixement del centre educatiu El Martinet, gràcies al període de pràctiques, ha 

estat clau a l’hora de plantejar aquest conjunt d’activitats que formen la proposta 
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d’innovació pedagògica. Tal i com descriurem més avall, tant les característiques de 

la metodologia del centre com les habilitats de l’alumnat han proporcionat un entorn 

òptim per projectar la proposta i per aplicar-la parcialment. 

Pel que fa a la temporització, les dues activitats (unitat didàctica i projecte) estan 

plantejades per ser dutes a terme al llarg d’un curs acadèmic: mentre que la primera 

es limita a vuit sessions, la segona s’allarga uns sis mesos. Cadascuna d’elles pot 

adaptar-se a la durada de les sessions establertes a cada centre, tot i que en el cas 

del treball que ens ocupa s’ha prioritzat l’encaix en l’organització d’horaris i grups d’El 

Martinet. D’altra banda, les dues activitats tenen prou entitat pròpia com per 

desenvolupar-se de forma independent i no necessitar-se l’una a l’altra pel que fa a 

continguts ni a competències treballades. 

 

 

5.2 Encaix de la proposta a l’Escola-institut El Martinet 

El Martinet: el projecte pedagògic i trets d’identitat 

El Martinet és una escola-institut per a infants de 3 a 16 anys, que inclou educació 

infantil, primària i secundaria obligatòria. L’escola va iniciar la seva activitat el 

setembre de 2004 i l’institut el setembre de 2019; en aquests moments hi ha els tres 

primers nivells d’ESO en funcionament.  

L’escola institut està ubicada al barri de Can Mas de Ripollet. Va néixer amb l’objectiu 

de tirar endavant el projecte que, de manera renovada, encara forma l’eix vertebrador 

del centre. El Martinet es defineix com un espai sa per al creixement i l’aprenentatge 

de tota la comunitat educativa. Des dels seus inicis, el centre manté un compromís 

per la innovació pedagògica i es basa en el respecte pels processos de vida dels nens 

i nenes.  

L’escola atén més de 600 infants i joves, amb dos grups per cada edat. En aquests 

moments s’organitza en quatre comunitats: Comunitat dels Petits (educació infantil), 

Comunitat dels Mitjans (1r, 2n i 3r de Primària), Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è de 

Primària) i Comunitat dels Més Grans (Educació Secundària Obligatòria). Totes les 

comunitats comparteixen un projecte educatiu comú, que es concreta de forma 

diferent depenent de l’edat, els espais i el funcionament autònom de cadascuna 

d’elles.  

El pilar central del projecte educatiu és la concepció de la persona com a ésser que 

es crea i es construeix a si mateix en la seva relació amb l’entorn. Des d’aquesta visió, 

el centre entén que el procés d’aprenentatge s’inicia des de l’interior. Així doncs, 
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l’escola-institut està focalitzada envers els processos d’aprenentatge i no els 

d’ensenyament.  

Aquest plantejament porta a una definició concreta dels espais i del temps, així com 

dels materials que es posen a l’abast. També té implicacions en la intervenció de 

mestres i docents que acompanyen els processos d’aprenentatge. D’una banda, els 

espais estan pensats per permetre l’autonomia d’infants i joves i per afavorir 

dinàmiques de relacions canviants entre ells. De l’altra, l’acompanyament del docent 

es basa en el seguiment individualitzat i l’oferta de propostes educatives que impliquin 

una motivació interna per part dels joves. 

Aquest acompanyament als infants requereix una actitud atenta i d’escolta per part 

dels mestres i professors. També suposa treballar a partir de la confiança i el respecte 

per als infants i joves (per les seves idees i propostes, possibilitats o tries); suposa 

moure’s entre el límit poc definit entre ser el facilitador (connectant amb l’infant o jove) 

o ser-ne el conductor (que dirigeix per arribar a un objectiu final). 

L’escola-institut ofereix un marc global per a l’aprenentatge, per establir connexions 

entre els sabers i els llenguatges. La finalitat última de l’escola és proporcionar als 

infants un entorn que els permeti establir relacions i adquirir eines per entendre el món 

en què estan creixent i que, per tant, els permeti construir en ells la competència 

necessària per decidir i orientar les seves pròpies accions.  

El dia a dia de l’escola i de l’institut fuig d’oferir moltes activitats en temps breus, 

procura establir uns espais d’ús i uns materials que estan disponibles en temps llargs. 

El projecte de centre entén que per aprofundir en un tema o un coneixement és 

necessari estar-hi en relació durant un temps, justament perquè els moments més 

creatius apareixen després d'un temps d'incidir-hi. 

Els joves i docents d’ESO formen la Comunitat dels més grans. A nivell organitzatiu, 

els quatre cursos tenen moltes similituds, ja que funcionen amb una estructura horària 

i plantejament molt similar: 

-Els matins (de 9 a 13:30) es destinen als grans àmbits de coneixement: 

matemàtic, lingüístic, cientificotecnològic, anglès i educació física/sortides. 

-Els dimarts és el dia de sortida: normalment se surt a l’entorn més proper de 

l’escola i és un matí dedicat a l’educació física. També entren en joc altres 

objectius com ara la descoberta del barri i la ciutat, el foment del sentiment de 

pertinença a Ripollet o el fet de convertir la ciutat en un lloc conegut i familiar.   
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-Es potencia la pràctica de les arts, en les seves diverses vessants: a l’àmbit 

lingüístic s’inclou l’expressió artística i es tenen en compte les feines artesanes 

a tots els àmbits, especialment al tecnològic, que es desenvolupa en gran part 

al taller.   

-Els matins s’estructuren en la primera estona i la segona estona: alguns dels 

exercicis més sistemàtics, com per exemple l’ortografia a l’àmbit lingüístic, es 

treballen a la primera estona, que és quan els nois i noies estan més receptius. 

-Entre la primera i la segona estona es fa una pausa de mitja hora (11-11:30) 

per esmorzar i esbargir-se. Es tracta d’un esmorzar comunitari, on cada dia 

una parella de nois i noies s’encarrega de portar el menjar per a tothom (pa, 

embotits, formatge o melmelades); s’estableixen els tipus d’aliments i les 

quantitats per tal que tothom pugui fer un bon esmorzar. Es complementa amb 

la fruita que cadascú porta individualment. És un moment de reunió, de 

converses i també d’hàbits i responsabilitats; està inclòs dins l’horari lectiu. 

-Les tardes de dilluns, dimarts i dijous es dediquen als tallers en grups més 

reduïts, dels dos grups-classe se’n fan tres baixant la ràtio. Els tallers serveixen 

per aprofundir en coneixements amb menys alumnes. Les propostes se 

centren en l’àmbit lingüístic i matemàtic i en d’altres àrees transversals com 

són les habilitats comunicatives. Tots els alumnes passen per tots els tallers al 

llarg del curs.  

-Els dimecres a la tarda no hi ha classe i els divendres a la tarda es dediquen 

a la “Tarda de grup”: una estona per compartir inquietuds i experiències, per 

generar dinàmiques de cohesió de grup i per preveure i resoldre conflictes. 

A banda de l’horari, hi ha altres qüestions rellevants pel que fa al funcionament: 

-A més dels grans àmbits que hem destacat, cada alumne té una “llibreta de 

seguiment” on va anotant els objectius dels projectes, les valoracions i les 

autoavaluacions. Aquest document serveix a tots, alumnes i docents, per 

poder registrar l’evolució de l’aprenentatge al llarg del curs i les reflexions que 

es fan al seu voltant. També hi ha els informes i entrevistes amb les famílies, 

però la llibreta és on alumne i docent posen en comú l’aprenentatge i 

l’avaluació. 

-Els espais interiors estan pensats per trobar el benestar necessari per tenir 

un clima òptim d’aprenentatge. Els joves es canvien el calçat quan són a dins, 

tenen un espai de trobada dins de l’aula (sofàs, taula baixa...) i un conjunt de 
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taules per seure i treballar en grup, en parelles o individualment segons cada 

moment. 

-El conjunt de materials utilitzats mantenen la línia de la Primària i s’adeqüen 

a les edats. També es procura fer visibles els projectes acabats als diferents 

espais, ja que és una manera de poder gaudir dels resultats i de donar valor a 

la feina feta. 

 

Context sociolingüístic 

Per tal de recollir informació rellevant pel que fa al context sociolingüístic d’El Martinet 

ens hem basat en el Projecte Educatiu de Centre i en el Projecte Lingüístic, plantejat 

com un instrument de treball que permet el desenvolupament de les competències 

lingüístiques i que promou el respecte envers totes les llengües. 

El centre està ubicat al barri de Can Mas de Ripollet, una zona que ha viscut canvis 

socials i urbanístics els darrers anys. És un barri plural on hi viuen persones 

nouvingudes d’arreu del món amb un nivell sociocultural baix. S’ubica a la perifèria de 

la ciutat i compta amb pocs serveis; justament aquest dèficit de serveis va ser un dels 

factors que va fer decidir la ubicació de l’escola al barri, tot i que en aquell moment les 

necessitats d’escolarització no provenien d’aquesta zona. 

El Martinet rep alumnes del barri i d’altres zones del municipi. La gran diversitat 

d’orígens familiars i culturals és una de les riqueses que es valora i es treballa a 

l’escola. A nivell lingüístic, la gran majoria de l’alumnat parla castellà a l’àmbit familiar 

i també l’utilitza com a llengua habitual de relació. Les llengües estrangeres més 

parlades en l’àmbit familiar són l’àrab, el romanès i l’urdú; aquestes van seguides del 

francès, l’anglès, l’alemany i el soninké.  

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre, utilitzada per docents i pel 

conjunt d’educadors de l’escola. Es considera també la llengua de cohesió i integració. 

La segona llengua d’aprenentatge és el castellà i la tercera, l’anglès, que s’aprèn a 

partir de primer de Primària. Al mateix temps, es fomenta el coneixement i el respecte 

pel plurilingüisme, ja que un dels objectius és fomentar la interacció i interrelació entre 

diverses llengües i cultures presents a l’escola. 

Tenint en compte el context sòcio-lingüístic del centre i el projecte educatiu, els 

processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües parteixen d’un enfocament 

comunicatiu que prioritza la competència comunicativa per davant del rigor en les 

estructures lingüístiques. Tant l’àrea d’anglès com les àrees de català i castellà 

focalitzen en les quatre competències clau: comprensió oral, comprensió escrita, 
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expressió oral i expressió escrita. Aquesta mirada envers la construcció del llenguatge 

facilita desenvolupar estratègies per treballar les estructures comunes de llengües i la 

transferència d’aprenentatges metalingüístics, i potencien la construcció de 

coneixements de diverses llengües de manera interconnectada.  

El focus d’El Martinet pel que fa a les llengües està en crear un context comunicatiu 

adequat que permeti desplegar estratègies on les tres llengües es treballin de forma 

transversal i no quedin reduïdes a unes sessions setmanals dedicades a cadascuna 

de les llengües. Aquesta voluntat implica una coordinació rigorosa entre mestres i 

docents de llengües i també entre els docents de llengües i els docents dels àmbits 

de matemàtiques, medi o tecnologia, entre d’altres.  

Àmbit lingüístic i àmbit artístic 

Tal com hem explicat anteriorment, a l’etapa de secundària d’El Martinet es manté la 

idea d’educació globalitzada que ja es porta a terme a la Primària. En el cas concret 

de l’àmbit lingüístic (que inclou específicament català i castellà, amb moltes 

connexions de continguts amb anglès) es desenvolupa d’una manera totalment 

connectada amb l’àmbit artístic. Així, gran part dels projectes lingüístics tenen una part 

o alguna tasca relacionada amb l’artístic, com ara la il·lustració del contingut amb 

alguna tècnica d’expressió artística (acrílic, aquarel·la...) o bé la posada en escena 

d’un text oral amb un acompanyament musical. 

Aquesta connexió estreta entre els dos àmbits es dona tant en projectes de curta 

durada com en d’altres d’abast més gran, com és el projecte anual que s’estén 

d’octubre a juny. Mentre que en alguns casos la tasca d’expressió artística es redueix 

a crear una imatge per acompanyar un text, en d’altres pot esdevenir un conjunt 

d’il·lustracions amb una tècnica concreta desenvolupat en paral·lel a la creació d’una 

narració que s’escriu i després s’exposa oralment. 

La gran majoria dels alumnes d’ESO ja han estat escolaritzat al centre al llarg de la 

Primària. Aquest fet és rellevant pel que fa a les habilitats i les destreses en expressió 

artística, ja que els nois i noies estan habituats a utilitzar materials de pintura, a 

detectar les necessitats de paper o suports per desenvolupar un treball visual o a 

treballar de forma col·lectiva un projecte d’expressió artística. Per tant, les dinàmiques 

de treball a l’aula quan hi ha una proposta conjunta d’àmbit lingüístic i artístic són 

fluïdes i àgils. Els alumnes, en general, estan oberts a aquest tipus de propostes i no 

tenen dificultats per planificar i organitzar un treball d’aquestes característiques, 

individualment o en grup. 
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La diversitat a l’aula de Secundària 

Tal com hem pogut comprovar amb les dades del Projecte de Centre i del Projecte 

Lingüístic d’El Martinet, la diversitat cultural és una de les característiques de l’escola-

institut i, alhora, un dels eixos de treball contemplats en el dia a dia del centre. El 

respecte per la diversitat, la riquesa del plurilingüisme o l’aprenentatge mutu dels 

diversos orígens culturals formen part dels projectes de Primària i Secundària. 

L’alumnat de l’escola que viu al barri de Can Mas de Ripollet i a d’altres zones del 

municipi té orígens culturals i lingüístics molt diversos. A més, l’arribada d’alumnes 

nouvinguts és contínua a diferents nivells educatius, des d’educació infantil fins a 

l’ESO. 

Més enllà dels aspectes socials, la diversitat a les aules de secundària també hi és 

present pel que fa a la varietat de ritmes d’aprenentatge. D’una banda, als dos grups 

de cadascun dels tres cursos de secundària hi ha alumnes nouvinguts sense 

coneixements de català ni de castellà, fet que implica una gestió d’aula d’acollida i una 

integració al grup-classe.  

D’altra banda, aquests grups també tenen alumnes amb necessitats educatives 

especials, incloent trastorns de conducta, TEA i TDAH. En una ràtio mitjana de 25 

alumnes per grup, es compten uns 5 Programes Individualitzats (PI) i la necessitat 

d’una vetlladora per curs (que acompanya específicament els alumnes amb trastorn 

de conducta). 

Aspectes d’El Martinet determinants en les propostes d’innovació pedagògica 

Pel que fa al conjunt de propostes que hem desenvolupat posteriorment en aquest 

treball d’innovació pedagògica, hi ha uns quants aspectes clau del funcionament i del 

projecte pedagògic d’El Martinet que han estat determinants per poder plantejar les 

activitats i per l’aplicació pràctica de la unitat didàctica. A continuació destaquem tots 

els aspectes, recollits en aquest apartat, que han motivat les decisions pedagògiques: 

- El focus en els processos d’aprenentatge i en l’autonomia dels nens i joves i, 

conseqüentment, la cerca de propostes que generin una motivació interna més 

enllà del resultat final o l’avaluació acadèmica. 

- L’organització per àmbits durant els matins i la gestió del temps: les sessions 

llargues permeten desenvolupar projectes que requereixen més d’una hora i, 

al mateix temps, la codocència derivada d’aquesta organització fa que es 

pugui fer un acompanyament més individualitzat a l’alumnat. 
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- Els espais pensats pel treball en grup i els materials disponibles: llibres d’art a 

disposició, part de l’aula que permet la rotllana i la conversa en gran grup o les 

taules que permeten dinamitzar diferents agrupacions d’alumnat.  

- El context sòcio-lingüístic i l’ús majoritari del castellà com a llengua familiar i 

de relació a l’escola impliquen una necessitat de buscar noves eines per a 

l’aprenentatge del català.  

- El focus en crear un context comunicatiu òptim per part de l’àrea de llengües 

del centre ha estat decisiu en el plantejament de les propostes didàctiques 

d’aquest treball. S’ha tingut en compte aquesta prioritat en el 

desenvolupament de les habilitats comunicatives. 

- El treball globalitzat que connecta els continguts dels diferents àmbits de 

coneixement i, més concretament, l’enfocament conjunt dels àmbits lingüístics 

i artístics han permès l’aplicació pràctica al centre d’una de les propostes 

d’innovació pedagògica d'aquest treball. Al mateix temps, aquest 

plantejament, inclòs al projecte de centre d’El Martinet, ha donat fonaments 

pedagògics als objectius principals del treball que ens ocupa. 

- L’atenció a la diversitat és necessària en un context d’alumnes amb 

necessitats especials, ja sigui perquè són nouvinguts o bé perquè presenten 

trastorns d’aprenentatge que s’han esmentat a l’apartat anterior. Les 

propostes pedagògiques d’aquest treball tenen en compte la diversitat 

d’alumnat i, de fet, es proposen com a repte que la innovació en l’aprenentatge 

de l’expressió oral i escrita inclogui la totalitat de l’alumnat. 

 

5.3 Encaix de la proposta dins de les dimensions i competències del 

currículum d’educació secundària obligatòria 

La proposta d’innovació pedagògica d’aquest treball contempla diverses dimensions i 

competències del currículum d’ESO. Ara bé, per tal de sintetitzar les habilitats i 

destreses que la proposta engloba de manera essencial, podríem dir que se centra a 

abordar la competència comunicativa. Aquest terme genèric, que no és formalment 

una de les dimensions del currículum, ens permet incloure les dimensions que es 

reforcen eminentment: la dimensió d’expressió escrita, la de comunicació oral i la de 

comprensió lectora, com a pas previ i imprescindible per a les dues primeres.  

La comprensió lectora és, segons defineix el currículum citat, “la capacitat de construir 

significat a partir dels processos de lectura, per tal d’assolir objectius personals, 

desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per participar en la 

societat” (Departament d’Educació, 2015, p. 2). I és justament en aquesta capacitat 

de construir significat en què es basen les activitats incloses a la proposta d’innovació 
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pedagògica que ens ocupa. Per tal de construir significat a partir de la comprensió 

d’allò que llegim o interpretem és necessari crear hàbits de lectura; però quan parlem 

d’hàbits de lectura podem anar més enllà de la comprensió de textos i, tal i com es 

contempla al currículum, podem partir d’imatges i de la seva interpretació per arribar 

a la construcció de coneixements: 

Té importància [...] l’adequació progressiva de la manera de llegir textos de 

nivell de complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat 

diversa, en diferents suports (paper, digital) i formats (text, gràfiques i imatge). 

[...] Bona part dels missatges de la societat del coneixement i de la informació 

es transmeten a través dels llenguatges audiovisuals. (Departament 

d’Educació, 2015, p. 2) 

Els tres processos fonamentals de lectura que recull la Competència 1. Obtenir 

informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels 

mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls, ens serveixen també de base 

per a l’observació i interpretació d’imatges de les activitats proposades, ja que són 

aplicables a les arts visuals com a punt de partida per a l’expressió escrita i oral: la 

lectura literal o obtenció d’informació directa, la lectura interpretativa o inferencial que 

requereix una comprensió global i, finalment, la lectura reflexiva o valorativa, que 

implica relacionar la imatge amb coneixements externs o previs del lector.  

Tot i que la proposta d’innovació pedagògica es basa en imatges d’obres d’arts visuals 

com a punt de partida per fomentar l’expressió escrita i la comunicació oral, també 

contempla la comprensió de textos a l’ús inclosa fonamentalment a la Competència 2. 

Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets 

lèxics i morfosintàctics per comprendre’l: tant pel que fa a distingir els gèneres de text 

(narratiu, argumentatiu...) com pel que fa a identificar-ne les característiques 

(estructura, lèxic i morfosintaxi). 

A banda d’aquestes competències basals de la comprensió lectora, s’inclou de 

manera més puntual la Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de 

la informació per adquirir coneixement. Tot i que es tracta d’una competència de 

caràcter més transversal, també resulta rellevant per complementar la informació 

donada directament pel docent i guanyar habilitats en la gestió de la informació 

(selecció, organització) i la transformació d’aquesta en coneixement. 

Si tornem a l’inici d’aquest apartat, on hem esmentat la competència comunicativa 

com a compendi de les dimensions principals que es reforcen amb aquesta proposta 

pedagògica, cal dir que la dimensió d’expressió escrita hi té aquí un paper fonamental. 

De fet, tal com hem resumit als objectius d’aquest treball, una de les finalitats que 
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perseguim és l’equiparació de l’expressió escrita i la comunicació oral a nivell 

d’importància i d’aprofundiment en les activitats proposades.  

Tal com es descriu al currículum d’educació secundària obligatòria, “s’aprèn a escriure 

tot escrivint” i, conseqüentment, podríem dir que també s’aprèn a parlar tot parlant. 

Per tant, ens marquem com a propòsit generar hàbits pel que fa a l’escriptura i a les 

intervencions orals formals a l’aula. Mentre que la pràctica habitual d’escriure o de 

parlar ens porta a una millora d’aquestes destreses, podríem dir que el benefici també 

és invers: escriure i parlar bé també ens facilita “pensar bé”, terme manllevat del 

mateix currículum del Departament d’Educació en què es basa aquest apartat 

(Departament d’Educació, 2015, p. 5).  

La Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 

intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització té un tret distintiu en 

les activitats d’aquesta proposta pedagògica: la generació d’idees, l’organització i 

jerarquització i la planificació dels textos es basen en una imatge com a punt de 

partida. De fet, aquesta competència contempla una pluralitat de mètodes per tal de 

generar idees que portin a l’escriptura; doncs bé, el que proposem és que aquestes 

idees parteixin de l’observació, anàlisi i interpretació d’una obra d’art visual. 

Així com la Competència 4 té una aplicació diferenciada a les activitats que proposem, 

la Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports 

amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística té, en aquest cas, un encaix 

molt més directe: es tracta de practicar i convertir en hàbit aquesta competència de 

caràcter instrumental: adequar-se a la situació comunicativa, utilitzar el registre i el 

lèxic adequats, fer servir els mecanismes de connexió i segmentació correctes i tenir 

en compte les normes morfològiques, sintàctiques i ortogràfiques. 

La Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal és una competència que pràcticament es pressuposa si parlem 

d’expressió escrita. Ara bé, en el cas de les propostes que descriurem més avall, 

aquesta competència té aplicacions específiques: d’una banda, l’autorevisió i 

autocorrecció tenen un pes determinant a la primera proposta; d’altra banda, la revisió 

i correcció tenen una visió progressiva a la segona proposta, tal com detallarem més 

endavant.  

Tal i com hem comentat més amunt, un dels objectius principals de la nostra proposta 

és l’equiparació en importància de l’expressió escrita i la comunicació oral. Aquest 

equilibri probablement s’aconsegueix dedicant una quantitat de temps similar a les 

dues pràctiques, però segurament també passa per connectar les dues habilitats en 

una mateixa activitat o amb un mateix punt de partida. I aquest supòsit és el que volem 
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explorar a partir de la proposta d’innovació pedagògica i gràcies a una part de 

l’aplicació pràctica a l’aula. De fet, la Competència 8. Produir textos orals de tipologia 

diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els 

elements prosòdics i no verbals pertinents ja suposa ser conscient de la situació 

comunicativa que es produeix en un text treballat per ser dit, ja sigui en forma 

conversacional o monologada.  

Així, la Competència 8 es contempla en aquesta proposta també com un hàbit a 

fomentar i com una destresa totalment lligada a les competències de la dimensió 

d’expressió escrita. A les propostes que desenvoluparem a continuació es tenen en 

compte com a finalitats la cura de la coherències de les idees i el bon ús dels 

mecanismes de cohesió per expressar continguts oralment de manera clara i 

entenedora i la parla amb correcció lingüística i prosòdia correcta. A més, també pren 

importància el desenvolupament de la Competència 9. Emprar estratègies d’interacció 

oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs, 

especialment en els exercicis d’interacció oral que requereixen estratègies com ara 

respectar el torn de paraula, l’escolta activa o la cooperació amb l’interlocutor; sempre 

amb la mirada posada en l’adquisició d’aquestes estratègies d’interacció per tal que 

esdevinguin hàbits.  

Tot i que les activitats incloses en la nostra proposta d’innovació pedagògica se 

centren en l’expressió escrita i la comunicació oral a partir de la comprensió i 

interpretació d’imatges, no podem obviar la dimensió literària inclosa especialment en 

la unitat didàctica que conforma la primera de les dues propostes. Tal i com proposa 

el currículum d’educació secundària obligatòria, aquesta dimensió es relaciona 

directament amb la comprensió lectora, l’expressió escrita i la comunicació oral, i no 

se’n pot desvincular. Per tant, a la nostra proposta contemplem la Competència 10. 

Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la 

literatura catalana, la castellana i la universal, ja que incloem la lectura d’alguns textos 

que acompanyen i complementen els exercicis proposats. Al mateix temps, volem 

fomentar la reflexió sobre algunes obres literàries i la capacitat de relacionar textos de 

grans temes literaris amb els arguments universals que també han motivat algunes 

peces d’arts visuals que treballarem, així com el reconeixement de les característiques 

del gènere literari al que pertanyen alguns textos; aquestes habilitats formen part de 

la Competència 11. Expressar oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels 

textos. Finalment, recuperem la idea ja citada que “s’aprèn a escriure tot escrivint”, 

aquesta vegada vinculada a l’escriptura de textos literaris a través de la simulació 

d’algunes de les seves característiques i de l’escriptura autònoma d’una versió a partir 
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de models, destreses presents essencialment a la Competència 12. Escriure textos 

literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.  

En definitiva, trobem l’encaix dels objectius de la nostra proposta d’innovació 

pedagògica principalment en les dimensions d'expressió escrita i comunicació oral, 

amb un punt de partida comú en la comprensió lectora de textos i imatges i, en alguns 

casos, amb un resultat final que passa per la lectura i l’escriptura de textos literaris. 

 

5.4 Descripció de la  proposta d’innovació pedagògica   

La proposta consta de les parts següents:  

- Primera part de la proposta d’innovació pedagògica:  Instants de vida 

- Segona part de la proposta d’innovació pedagògica: Quadern de mirades  

 

  



Primera part de la proposta d’innovació pedagògica:  Instants de vida 

 

Àmbit lingüístic Matèria: Llengua catalana Nivell: 1r ESO Professorat: docents àmbit lingüístic 1r ESO Curs 2021-2022 

Títol de la unitat didàctica: Instants de vida 

Introducció 
 

Aquesta unitat didàctica vol ser una guia per a la descoberta de l’autobiografia. Aquest tipus de narració, entesa com el relat de la pròpia 
vida, pot prendre diverses formes. La seqüència d’activitats proposa un recorregut per diferents formes d’expressió de l’experiència vital en 
primera persona, ja sigui a través de la narrativa o a través de les arts visuals, fins a escriure el propi fragment autobiogràfic. 

La proposta d’activitats alterna competències o habilitats com la comprensió lectora, la interpretació d’imatges i l’expressió escrita. Tot 
plegat està plantejat per alternar els tipus d’agrupació de l’alumnat: des del gran grup fins al treball individual, passant per algunes sessions 
amb grups reduïts. El treball central, l’escriptura del text autobiogràfic, és individual, tot i que els textos i reflexions resultants seran 
compartits a classe de forma grupal.  

L’objectiu d’aquest conjunt de propostes és que els estudiants s’apropin a l’autobiografia en un sentit ampli, mentre que es fomenten les 
habilitats comunicatives a partir de la pròpia experiència vital. Les arts visuals són utilitzades com a punt de partida inspirador i com a eina 
per a fomentar l’anàlisi crítica i les opinions argumentades tant en l’expressió escrita com en la comunicació oral.  

 

Continguts clau 
de l’àmbit lingüístic i dels àmbits transversals que es treballen en aquesta unitat 

Continguts curriculars 
de l’àmbit lingüístic que es treballen en aquesta unitat 

 
CC1. Comprensió literal, interpretativa i valorativa. Idees principals i 

Interpretació d’un text autobiogràfic i d’una imatge (autoretrat: pintura o fotografia) 
amb tres nivells: de manera literal, interpretació de la informació explícita i implícita i 
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secundàries. 
 

valoració raonada i crítica. 
 
Comprensió i coneixement global d’un text autobiogràfic i d’un autoretrat, integrant 
els coneixements externs del text i previs del lector. 

CC2. Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la 
lectura. 

Interpretació de la informació de context d’una autobiografia i recerca guiada 
mitjançant una selecció de pàgines web.  
 
Identificar les característiques del subgènere narratiu de l’autobiografia (conjugació 
verbal, subjectivitat, ordre narratiu, graus de ficció...). 
 
Desenvolupar algunes estratègies de comprensió lectora: detectar la intenció 
comunicativa (en un text i en una obra d’art), posar els continguts en contrast amb els 
coneixements propis, seleccionar les idees principals que s’extreuen de la lectura 
d’un text o de l’observació d’una imatge. 
 

CC3. Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació 
per a la construcció del coneixement  

Localització d’informació a la xarxa, de fonts diversificades i guiades per part del 
docent. 
 
Sintetitzar la informació de diferents tipus de fonts, comprendre i ampliar el contingut 
d’un text, valorar la informació amb sentit crític, jerarquitzar-la i organitzar-la per 
transformar-la en coneixement. 

CC4. Estratègies per a la producció de textos escrits: l’escriptura i la 
creació com a procés. 
 

Generar idees d’una narració autobiogràfica a partir d’una imatge escollida. Escollir 
les idees principals i planificar un text utilitzant el registre lingüístic i el lèxic adequats.  
 
Expressar els pensaments i emocions als quals remet una imatge i fer-los entenedors 
als futurs lectors (companys i oients). 

CC5. Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. Normes 
ortogràfiques. 
 

Escriure un fragment autobiogràfic amb adequació, coherència i cohesió: registre 
lingüístic adequat, ordenació i estructura dels continguts i connectors i marcadors 
textuals. 
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Incloure els coneixements en ortografia i sintaxi a l’escriptura del fragment 
autobiogràfic i a les descripcions i interpretacions d’imatges i textos previs a 
l’escriptura d’aquest fragment. 
 
Adquirir l’hàbit de revisió del propi text i aplicar els coneixements de la llengua per 
una correcció eficient. 

CC6. Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, 
interpretació. 
 

Escolta activa en els diferents moments d’intervencions orals formals i planificades: 
interpretacions valoratives de les imatges, posada en comú del visionat d’imatges o 
lectura en veu alta dels fragments autobiogràfics per part dels companys. 
 

CC8. Textos orals formals i no formals, planificats i no planificats. 
 

Comunicació oral del subgènere narratiu de l’autobiografia i d’altres gèneres utilitzats 
en els comentaris orals sobre textos i imatges: la descripció, l’exposició o 
l’argumentació. 

CC12. Temes i subgèneres literaris. Tòpics. Lectura d’un fragment d’una autobiografia (La meva família i altres animals, de 
Gerald Durrell, i La casa de Mango Street, de Sandra Cisneros).  
 
Estratègies per reconèixer les característiques d’una autobiografia: aspectes formals 
com l’ús de la primera persona o els temps verbals, recursos estilístics, la 
subjectivitat en la narració de les pròpies vivències. 

CC13. Redacció de textos d’intenció literària. Escriure fragment autobiogràfic a partir de la lectura d’exemples d’altres textos 
autobiogràfics (d’autors i de docents) i des d’una perspectiva creativa. 

CC16. Formes de cortesia i respecte en les interaccions orals. 
 

Integrar les formes de cortesia en una intervenció oral planificada o formal, respectar 
els torns de paraula i mantenir l’escolta activa de les intervencions dels companys/es 
en els diversos moments de la unitat didàctica: interpretacions valoratives de les 
imatges, posada en comú del visionat d’imatges o lectura en veu alta dels fragments 
autobiogràfics per part dels companys. 
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Fomentar les interaccions orals presencials com una forma de construcció de 
relacions socials a l’aula i al centre. 

CC19. Pragmàtica: registres lingüístics. Gèneres de text narratius i 
descriptius. 
 

Ús de registres lingüístics adequats a la situació comunicativa i relació amb el 
context. 
 

CC21. Lèxic i semàntica: Expressions comunes, frases fetes. Lèxic precís i 
apropiat a contextos concrets i quotidians. Camps lexicosemàntics. 
 

Ús del lèxic apropiat per a la descripció d’imatges i per a l’expressió d’emocions i 
experiències vitals en un text autobiogràfic. 
 
Foment d’estratègies digitals de cerca lèxica (sinonímia, camps semàntics, 
antonímia). 
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Dimensions i 
competències  

de l’àmbit lingüístic 
Amb la realització de les 
activitats d'aquesta unitat 

didàctica s'afavoreix l'adquisició 
de les següents  

competències de l’àmbit  

Objectius 
d’aprenentatge 

 

Criteris 
d’avaluació 

Durant aquesta unitat 
didàctica hem de comprovar 
si l’alumne/a és capaç de... 

Indicadors d’avaluació 
En què es veu que cada criteri d'avaluació s’acompleix i en quin grau? 

Expert Avançat Aprenent Novell 

 
Dimensió comprensió 
lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la 
comprensió 
interpretativa 
d’una imatge i 
d’un text, 
concretament d’un 
autoretrat i d’una 
autobiografia 
 

Llegir de forma 
analítica textos 
autobiogràfics i 
d’autoretrats o obres 
d’art que mostren la 
vida quotidiana. 

El nivell de 
comprensió és 
inferencial. 
 
Sap expressar el 
que veu o llegeix 
amb les seves 
paraules, ordena les 
idees i utilitza 
arguments 
fonamentats. 
 
Identifica totes les 
característiques 
principals de 
l’autobiografia i les 
comparteix de forma 
argumentada i 
ordenada. 

El nivell de 
comprensió és 
entre literal i 
inferencial.  
 
Sap extreure les 
idees principals, 
però les explica poc 
clarament en forma 
d’opinió pròpia. 
 
 
Identifica moltes de 
les característiques 
principals de 
l’autobiografia i les 
comparteix de 
forma 
argumentada. 

El nivell de 
comprensió és literal i 
superficial.  
 
Expressa algunes 
idees, però no és 
capaç d’ordenar-les ni 
de connectar-les. 
 
 
 
 
Identifica algunes 
característiques 
principals de 
l’autobiografia i és 
capaç de compartir-ne 
algunes.  

El nivell de 
comprensió és 
incomplet, no arriba a 
extreure la informació 
bàsica.  
 
No és capaç 
d’expressar de forma 
clara una idea o 
opinió. 
 
Té dificultats per 
identificar les 
característiques 
principals de 
l’autobiografia. 

Incrementar la 
capacitat d’anàlisi 
i observació 
d’imatges més 
enllà del nivell 
literal i relacionar-
les amb 
coneixements 
externs i previs 
 

Comprendre i 
conèixer de forma 
global un text 
autobiogràfic i un 
autoretrat, integrant 
els coneixements 
externs del text i 
previs del lector. 
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Identificar les 
característiques 
principals que 
defineixen el 
subgènere 
narratiu de 
l’autobiografia  

Identificar les 
característiques del 
subgènere narratiu de 
l’autobiografia 
(conjugació verbal, 
subjectivitat, ordre 
narratiu, graus de 
ficció...). 
 

Desenvolupar 
estratègies de 
cerca en un 
context concret, 
seleccionar part 
de la informació 
trobada i saber-la 
organitzar  

Desenvolupar algunes 
estratègies de 
comprensió lectora: 
detectar la intenció 
comunicativa (en un 
text i en una obra 
d’art), posar els 
continguts en contrast 
amb els coneixements 
propis, seleccionar les 
idees principals que 
s’extreuen de la 
lectura d’un text o de 
l’observació d’una 
imatge. 
 
Interpretar la 
informació de context 
d’una autobiografia i 
fer una recerca guiada 
mitjançant una 
selecció de pàgines 
web.  



 53 

Dimensió expressió 
escrita 

Expressar per 
escrit una opinió 
pròpia 
fonamentada amb 
arguments  

Argumentar una 
opinió a partir d’eines 
de reflexió i anàlisi i 
saber-la expressar per 
escrit 

Expressa per escrit 
una reflexió analítica 
i inclou els 
arguments i les 
opinions raonades.  
 
La idea del fragment 
autobiogràfic 
s’adequa a les 
pautes donades i es 
desenvolupa 
creativament. 
 
L’estructura està 
ben cohesionada i el 
lèxic és ric i variat. 
 
El text expressa la 
vivència personal i 
té un nivell alt 
d’originalitat. 
 
La revisió del text és 
acurada i inclou 
totes les 
correccions. 

Expressa per escrit 
una reflexió 
analítica, inclou 
alguns arguments i 
intenta raonar les 
seves opinions.  
 
El text autobiogràfic 
escrit s’adequa a 
algunes de les 
pautes donades pel 
gènere narratiu 
treballat. 

 
Hi ha mancances 
lleus en la cohesió 
textual i fa falta 
l’acompanyament. 
 
L’expressió de la 
pròpia experiència 
és original i ben 
estructurada. 
 
La revisió del text 
és bastant acurada 
i inclou la majoria 
de les correccions. 
 

Expressa per escrit 
una reflexió però no és 
estructurada ni inclou 
arguments o opinions.  
 
Necessita suport del 
docent per seguir les 
pautes d’escriptura del 
text autobiogràfic. 

 
El text està poc lligat i 
falten connectors. El 
lèxic és correcte però 
poc variat. 
 
L’expressió de les 
idees i emocions de la 
pròpia experiència és 
superficial i poc 
original. 
 
La revisió del text té 
mancances i només 
inclou algunes de les 
correccions. 
 

El seu text no 
expressa una reflexió 
ni inclou arguments o 
opinions. 
 
El text autobiogràfic 
no està planificat i no 
segueix les pautes 
donades. 

 
L’estructura no té 
cohesió i el lèxic és 
pobre. 

 
El resultat final no és 
un fragment 
autobiogràfic, sinó un 
conjunt de frases que 
no expressen idees ni 
vivències. 
 
La revisió del text no 
inclou les correccions. 

 

Escriure un text 
autobiogràfic amb 
adequació, 
coherència i 
cohesió  

Escriure un fragment 
autobiogràfic amb 
adequació, coherència 
i cohesió: registre 
lingüístic adequat, 
ordenació i estructura 
dels continguts i 
connectors i 
marcadors textuals. 
 

Utilitzar un lèxic 
precís i apropiat 
per a una 
autobiografia, 
relacionat amb la 
pròpia vivència i 
l’expressió de les 
emocions 

Generar idees d’una 
narració 
autobiogràfica a partir 
d’una imatge 
escollida. Escollir les 
idees principals i 
planificar un text 
utilitzant el registre 
lingüístic i el lèxic 
adequats.  
 
Expressar els 
pensaments i 
emocions als quals 
remet una imatge i fer-
los entenedors als 
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futurs lectors 
(companys i oients). 

Revisar i 
autocorregir un 
text tenint en 
compte els 
aspectes anteriors 
(cohesió textual, 
ús del lèxic 
adequat), a més 
dels elements 
morfològics i 
sintàctics 
coneguts per 
l’alumnat 

Incloure els 
coneixements en 
ortografia i sintaxi a 
l’escriptura del 
fragment autobiogràfic 
i a les descripcions i 
interpretacions 
d’imatges i textos 
previs a l’escriptura 
d’aquest fragment. 
 
Adquirir l’hàbit de 
revisió del propi text i 
aplicar els 
coneixements de la 
llengua per una 
correcció eficient. 

Dimensió comunicació 
oral 

Llegir en veu alta 
un text propi, 
l’autobiografia, 
prèviament 
revisat  

Llegir en veu alta del 
fragment autobiogràfic 
i fer comentaris a 
partir de les lectures 
dels companys 

To de veu i la 
posada en escena 
són apropiats i 
llenguatge és 
precís.  
 
Els comentaris 
aportats sobre les 
lectures dels 
companys són 
argumentats i es fan 
amb respecte i 

Utilitza una veu 
clara i entenedora, 
però la posada en 
escena no és del tot 
adequada. 
 
Els comentaris i les 
intervencions es 
reforcen amb pocs 
arguments, tot i que 
es diuen amb 

El to de veu no 
desperta l’interès dels 
oients i no ha treballat 
la posada en escena. 

 
Els comentaris sobre 
les lectures dels 
companys són 
superficials i no estan 
estructurats. 
 

Es fa difícil seguir la 
lectura en veu alta. 
 
No hi ha participació 
o bé els comentaris 
són molt poc 
elaborats i 
espontanis, sense 
respecte ni formalitat. 
 

Comentar 
oralment les 
lectures dels 
companys/es tot 
aportant 
comentaris 

Integrar les formes de 
cortesia en una 
intervenció oral 
planificada o formal, 
respectar els torns de 
paraula i mantenir 
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argumentats i 
utilitzant les 
formes de cortesia 
i respecte de les 
interaccions orals  

l’escolta activa de les 
intervencions dels 
companys/es en els 
diversos moments de 
la unitat didàctica 

cortesia. respecte envers els 
companys. 
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Dimensions i 
competències  

de l’àmbit digital 
Amb la realització de les 
activitats d'aquesta unitat 

didàctica s'afavoreix 
l'adquisició de les següents 

competències de l’àmbit digital 

Objectius 
d’aprenentatge 

 

Criteris d’avaluació 
Durant aquesta unitat didàctica 
hem de comprovar si l’alumne 

és capaç de... 

Indicadors d’avaluació 
En què es veu que cada criteri d'avaluació s’acompleix i en quin grau? 

Expert Avançat Aprenent Novell 

Dimensió tractament 
de la informació i 
organització dels 
entorns de treball i 
d’aprenentatge 

Cercar, seleccionar 
i organitzar 
informació digital: 
en la cerca d’un 
catàleg en línia i en 
diverses fonts 
sobre un mateix 
autor  

Cercar en un catàleg 
d’obres en línia, fer 
recerca a partir d’una 
navegació guiada i 
recollir informació de 
diverses fonts. 
 
Sintetitzar la informació 
de diferents tipus de 
fonts, comprendre i 
ampliar el contingut d’un 
text, valorar la 
informació amb sentit 
crític, jerarquitzar-la i 
organitzar-la per 
transformar-la en 
coneixement. 
 
 
 

Autonomia en la 
navegació. 

 
És capaç de 
seleccionar informació 
de la xarxa, ordenar-la 
o jerarquitzar-la. 
 

Necessita poc 
acompanyament en la 
navegació pautada. 

 
És capaç de 
seleccionar informació 
de la xarxa a partir 
d’unes pautes. 
 

És capaç de fer 
les cerques si té 
un 
acompanyament. 

 
És capaç de 
buscar informació 
a la xarxa, però li 
falta criteri en la 
tria d’informació. 
 

No és competent a 
nivell de navegació 
a internet. 
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Instruments d’avaluació 

 

- Comentaris escrits de les obres analitzades: autoretrat Joan Miró i fotografia vida quotidiana 

- Comentari de text de la lectura del capítol del llibre La meva família i altres animals, de Gerald Durrell 

- Text autobiogràfic 

- Autocorrecció i revisió del text autobiogràfic 

- Intervencions orals formals i planificades 

- Lectura en veu alta del text autobiogràfic i posada en escena 

- Resultats en la cerca pautada d’informació a internet 

 

Aspectes metodològics més rellevants 

 

- Primera presentació de la unitat didàctica i la relació entre autoretrat i autobiografia: l’explicació de l’experiència vital des d’un punt 

de vista global. 

- Les obres d’art (pintura i fotografia) es presenten sense explicació prèvia: primera aproximació des de l’espontaneïtat, posterior 

anàlisi guiada i reflexió final personal. 

- Guiatge en l’anàlisi d’obres d’art per fases per la formació en la mirada estètica:  

o interpretació literal (descripció) 

o interpretació inferencial (interpretació, argumentació de les interpretacions, recursos complementaris) 

o connexió amb els coneixements o experiències previs 

- Combinació del treball en gran grup, en grups reduïts i treball individual: en una mateixa sessió podem passar d’una primera part de 

participació espontània en gran grup al treball en grups reduïts o individual; en algunes activitats, es treballa primer individualment i 

després es comparteix en el gran grup. 

- Es vol fomentar l’equiparació en importància de l’expressió escrita i l’oral. També es pot reforçar l’esperit crític i l’expressió d’idees. 

- Aquesta unitat didàctica pretén motivar l’expressió de les emocions a partir de l’experiència artística i promoure el diàleg entre iguals 

tot posant en valor la diversitat de contextos personals i culturals. 
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Metodologia i seqüència didàctica 

Nú
m. 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge  
 

Agrupament 
de l’alumnat 

Atenció 
a la diversitat 

Materials,   
recursos i 

instruments 
d’avaluació  

Temps 

1 Presentació de la unitat didàctica i anàlisi d’un autoretrat 
 

1. Què és una autobiografia? I un autoretrat? Característiques de la creació 

i de la recepció d’una autobiografia. 

 
2. Explicació dels objectius de la unitat didàctica i dels instruments 

d’avaluació. 

 

3. Anàlisi d’Autoretrat (1937-1960, Joan Miró). Preguntes-guia: 

- Què hi veieu? 

- Quantes capes diríeu que té? 

- Com definiríeu el traç? 

- Creus que per dibuixar-se a un mateix fa falta un mirall? O n’hi ha 

prou amb conèixer-se bé? 

- Si pintessis el teu autoretrat, quins colors hi destacaries? 

- Coneixes alguna altra obra que sigui un autoretrat? 

- Explicació del context de l’obra: L’any 1937 Joan Miró va començar 

un autoretrat, un dibuix molt detallat i amb colors diluïts. L’any 1960 

el va revisar i va encarregar-ne una còpia. Damunt de la còpia, 

Gran grup i 
grups reduïts 

Agrupació dels 
grups reduïts 
pensada per les 
docents, tenint 
en compte la 
diversitat 

Imatge de l’obra 
projectada 
 
Connexió a internet i 
al projector per poder 
mostrar més 
autoretrats coneguts 
pels alumnes  
 
Instruments 
avaluació: participació 
oral i recull d’idees 
dels grups reduïts 

1 h 30min 

https://www.fmirobcn.org/ca/col-leccio/cataleg-obres/19888/p-autoretrat-p
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amb un traç gruixut i ràpid, simplifica el rostre turbulent que havia 

dibuixat feia més de 20 anys. El rostre que en resulta té formes 

bàsiques i es converteix en un personatge genèric, universal. 

 
4. En grups reduïts, endrecem les idees compartides:  

- Descripció de què veiem, interpretació de la imatge i connexió amb 

la pròpia experiència 

- Posada en comú i jerarquització de les idees en aquests tres 

apartats 

 

2 La fotografia d’allò quotidià 
 

1. Visionat i anàlisi acompanyada d’imatges de fotògrafs rellevants que han 

creat autoretrats o bé fotografiat el seu entorn familiar i quotidià. Aquesta 

activitat vol ser el punt de partida per a la tria d’una imatge (activitat 4) i 

també té l’objectiu de posar en valor els records i arxius personals. 

 
2. Exemples de fotògrafs que han captat la vida quotidiana: Lee Miller, 

Andrei Tarkovski, Saul Leiter, Bego Antón, Annie Leibovitz. 

 

3. Anàlisi comentada en comú (gran grup) 

 

4. Respostes individuals i per escrit durant la mateixa sessió: 

- Què tenen en comú les fotografies que hem vist? 

- Quina t’ha cridat especialment l’atenció i per què? 

- Què opines del fet de mostrar públicament la vida privada? 

 

5. Posada en comú de les respostes per escrit, de nou amb el grup sencer. 

Gran grup i 
individualment 

Dinamització de 
la participació i 
acompanyament 
a l’alumnat 
menys autònom 

Selecció de 
fotografies 
quotidianes dels 
fotògrafs citats, per 
projectar 
 
Instruments 

avaluació: participació 

oral i expressió escrita 

individual a partir de 

les tres preguntes. 

 

 

1 h 30min 
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Com a docents, podem dinamitzar la participació i també crear “grups 

d’opinió” en funció de les conclusions que han extret individualment. 

 

NOTA: les activitats 2 i 3 poden ser intercanviables segons en l’ordre. A més, es 

podrien unir les activitats 1 i 2 en una sola sessió si no es disposa de prou 

temps. 

 

3 Anàlisi d’un fragment autobiogràfic: les vivències de Gerald Durrell 
1. Lectura, primer en veu alta i després individualment, del pròleg del llibre 

La meva família i altres animals, de Gerald Durrell. En aquest primer 

capítol del llibre, titulat Discurs de la defensa, Durrell descriu què 

representa per ell escriure de forma autobiogràfica. 

Gerald Durrell (1925-1995) va viure amb la seva família, originària 

d'Anglaterra, a l'illa grega de Corfú entre 1934 i 1939. Durrell va estudiar 

zoologia i ha esdevingut un naturalista d'anomenada universal. És autor 

de més de trenta llibres, el més famós dels quals és La meva família i 

altres animals. L'autor té una visió unitària del món i dels animals que 

l'habiten -inclosa la seva família-, al llarg d'un relat que evoca amb 

intel·ligència i amb una mena de cruel tendresa les peripècies d'un jove 

aprenent de científic amb una família insòlita i desbaratada enmig d'una 

illa aleshores paradisíaca. 

 
2. Després de la lectura, contesta les següents preguntes argumentant les 

respostes: 

- En quina persona es conjuguen els verbs en una autobiografia? 

- Creus que és possible ser objectiu quan s’escriu sobre la pròpia vida? 

- Quins aspectes són més versemblants i quins més ficcionats segons el 

mateix Durrell?  

Gran grup i 
grups reduïts 

Agrupació dels 
grups reduïts 
pensada per les 
docents, tenint 
en compte la 
diversitat 
 
Possible 
adaptació del 
capítol del llibre, 
en cas que hi 
hagi dificultats 
de lectura 

Còpies del text per 
tothom i dos o tres 
exemplars del llibre 
 
Instruments 
avaluació: lectura en 
veu alta, respostes 
grupals per escrit, 
autonomia en la cerca 
guiada d’informació 
 
 

1 h 30min 
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- De quin personatge t’interessaria llegir la seva autobiografia? 

 
3. Recerca guiada en relació amb la figura de Gerald Durrell. Aquesta part 

de l’activitat pot ser opcional o bé destinada a l’alumnat que té ganes de 

conèixer millor la figura de Durrell. També es pot oferir als alumnes que 

ja han acabat de respondre les preguntes, mentre s’acompanya als que 

encara no ho han fet.  

 

- Navega per aquest web i escriu tres idees que et cridin l’atenció en 

relació amb l’obra o l’autor: 

http://nou-projecteeso.text-lagalera.cat/lectura/E-1-L-SL01/llibre/demo-

e/1/l.html 

- Llegeix aquesta crítica literària: 

https://racodelaparaula.cat/2021/07/03/la-meva-familia-i-altres-animals-
gerard-durell/#axzz7MDvdU4mG 

- Navega per aquest web i troba informació sobre la vida i el llegat de 

Gerald Durrell: 

https://www.wikiwand.com/ca/Gerald_Durrell# 

 

4 Una imatge rellevant: tria de la imatge i lectura d’exemples de fragment 
autobiogràfic 
 

1. Recordatori de les imatges visionades a l’activitat 2. Podem veure’n 

algunes ràpidament per reprendre la idea.  

2. Aquesta activitat té com a objectiu acompanyar la tria de la imatge o 

objecte que els alumnes escolliran com a punt de partida per a escriure 

el seu text autobiogràfic. La foto o imatge (retall d’un diari, revista, 

objecte quotidià) que escolliran segurament formarà part del seu arxiu 

personal i no l’haurà fet un fotògraf professional. Per això hem vist que 

Gran grup Acompanyamen
t als alumnes 
que no entenen 
del tot les 
indicacions, 
posant 
exemples i 
preguntant pel 
que tenen més 
a mà 

Fragments de textos 
autobiogràfics i 
imatges que els 
acompanyen (en el 
cas dels exemples de 
les docents) 

45 min 

http://nou-projecteeso.text-lagalera.cat/lectura/E-1-L-SL01/llibre/demo-e/1/l.html
http://nou-projecteeso.text-lagalera.cat/lectura/E-1-L-SL01/llibre/demo-e/1/l.html
https://racodelaparaula.cat/2021/07/03/la-meva-familia-i-altres-animals-gerard-durell/#axzz7MDvdU4mG
https://racodelaparaula.cat/2021/07/03/la-meva-familia-i-altres-animals-gerard-durell/#axzz7MDvdU4mG
https://www.wikiwand.com/ca/Gerald_Durrell
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alguns dels grans fotògrafs han captat també els seus moments 

quotidians, ja sigui fent-se un autoretrat o bé capturant la vida 

quotidiana. 

3. Indicacions: escull una fotografia o una imatge que representi un 

moment important de la teva vida. Pot ser una fotografia de la teva 

infància, una fotografia recent, o una imatge o objecte que conservis al 

teu arxiu personal.  

Quan facis la tria, pensa en les següents qüestions: 
- Ha de ser rellevant per a tu. 

- No té per què ser un bon record. Els moments que ens marquen a la 

vida no sempre són bons.   

- Pensa que la compartiràs amb els companys i companyes. Has de tenir-

ho present si hi surten altres persones que no ets tu, ja que hi han 

d’estar d’acord. 

4. Recordem el text de Gerald Durrell i llegim altres fragments 

autobiogràfics breus: La casa de Mango Street, de Sandra Cisneros, i 

fragments escrits per les docents relacionats amb imatges que elles 

mateixes han escollit. Els exemples que posem nosaltres mateixes han 

de seguir exactament les pautes que donarem i ens han de permetre 

guiar en la tria de la imatge. 

 

5 Escriptura d’un text autobiogràfic 
 
Escriu un text autobiogràfic a partir de la imatge escollida. Ha de tenir unes 200 
paraules i podria ser un fragment de la teva autobiografia o bé un escrit sobre la 
teva experiència vital d’aquell moment. 

Intenta seguir les següents pautes: 

• Presentació: cal que incloguis el teu nom i la teva edat actual. 

Individualment Opció d’escriure 
una part a casa i 
acabar-la a 
l’aula 

Instruments 
avaluació: el text 
autobiogràfic 

1 h 30 min 
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• No has de relatar la teva vida, cal que et centris en el moment de la 

imatge, fotografia o objecte escollit. 

• Descripció del context de la imatge, incloent la informació essencial: lloc, 

moment (any o la teva edat en aquell moment), qui més hi apareix, 

context (exemple: vacances, celebració, etc.), acció (què hi passava) 

• Elements emocionals: quines emocions et desperta aquesta imatge? 

• Autoconeixement: et sents igual que en el moment de la imatge? en què 

has canviat? 

• Aspectes lingüístics: para atenció a la persona i temps verbal utilitzats i 

en la cohesió i coherència textuals. 

6 Revisió del text 
 
La revisió del text consta de les següents fases: 
 

1. Primera revisió: autocorrecció a partir de les indicacions d’ortografia, 

sintaxi, sinonímia, coherència i cohesió textual treballades anteriorment 

2. Segona revisió: la docent revisa l’autocorrecció i corregeix tot el que 

l’alumne/a no ha vist. 

3. Tercera revisió: a partir de la revisió del text per part de la professora, 

l’alumne/a introdueix els canvis i passa el text “a net”, a punt per ser 

llegit en veu alta.  

 

Individualment 
 
Es recomana fer 
l’autocorrecció 
abans de la 
sessió 

Acompanyamen
t en 
l’autocorrecció 
per l’alumnat 
amb més 
dificultats 

Instruments 
avaluació: les tres 
fases de revisió 

1 h  

7 Lectura en veu alta  
 
Al llarg de dues sessions, tots els aprenents llegiran els seus textos 
autobiogràfics en veu alta a la resta de companys/es.  
 

En gran grup  Projector, altaveu o 
altres eines o espais 
necessaris per a la 
posada en escena. 

2 sessions 
d’1 h i 30 
min 
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La lectura pot ser complementada amb una “posada en escena” que s’adeqüi al 
fragment autobiogràfic. Aquesta posada en escena estarà definida pels mateixos 
alumnes. Les docents podem donar algunes pautes i idees per tal que cadascú 
s’ho prepari: 

- On vols llegir el teu text? A l’entorn de l’escola, pots escollir un lloc 

adient. Exemples: sota un arbre, a les fosques, a la vorera... 

- Com han d’estar els oients? En rotllana, amb els ulls tancats, 

descalços... 

- Hi ha algun complement sonor que pugui reforçar el teu text sense 

generar interferències? El so de l’aigua, del vent, una música de fons...  

8 Posada en comú de les vivències 
 
Sessió de tancament per valorar l’experiència: 

- Recull de coneixements 

- Valoració del producte final per part de les docents 

- Punts forts i punts febles de l’experiència 

 
 
 

En gran grup   1 h 

Durada prevista de la unitat didàctica 11 h i 45 min 
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Exemples d’imatges per a la unitat didàctica Instants de vida: 

  Joan Miró. Autorretrat, 1937-1960 (presentació de la unitat didàctica) 

   

Fotografies d’Andrei Tarkovski, Bego Antón i Saul Leiter (activitat La fotografia d’allò quotidià)



Segona part de la proposta d’innovació pedagògica: Quadern de mirades 

Definició 

El Quadern de mirades és una proposta d’activitat amb una freqüència regular per a 

1r d’ESO que té l’objectiu principal de crear com a hàbit l’expressió escrita i oral a 

partir d’imatges d’obres d’arts visuals. La major part de les tasques es realitzen 

individualment, tot i que hi poden haver algunes sessions destinades a compartir el 

treball individual en grups petits o en gran grup, sobretot pel que fa a la pràctica de la 

comunicació oral.  

Objectius 

Dimensions  

de l’àmbit lingüístic 

  

Objectius d’aprenentatge 

 

 

Dimensió comprensió 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la comprensió interpretativa d’una obra d’art visual: 

pintura, escultura, fotografia, fragment d’una pel·lícula 

Incrementar la capacitat d’anàlisi i observació d’imatges més 

enllà del nivell literal i relacionar-les amb coneixements 

externs i previs 

 

Seguir unes pautes d’anàlisi d’imatges i integrar-les per tal de 

poder fer una reflexió autònoma sobre les imatges al llarg del 

curs 

 

Connectar l’anàlisi de la imatge amb coneixements previs 

d’altres àmbits i amb les opinions pròpies  
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Dimensió expressió 

escrita 

Expressar per escrit una opinió pròpia fonamentada amb 

arguments  

Escriure textos breus a partir d’una imatge amb adequació, 

coherència i cohesió  

Utilitzar un lèxic precís i apropiat per a l’anàlisi d’imatges i 

incorporar un vocabulari ric al llarg del curs 

Revisar i autocorregir els textos breus del Quadern de mirades 

tenint en compte els aspectes anteriors (cohesió textual, ús del 

lèxic adequat), a més dels elements morfològics i sintàctics 

coneguts i treballats pels aprenents al llarg del curs  

Dimensió comunicació 

oral 

Llegir en veu alta un text propi, prèviament revisat  

Compartir oralment les idees argumentades i escrites al 

quadern amb la resta de companys, en grups petits o en gran 

grup, tot utilitzant les formes de cortesia i respectant els torns 

de paraula 

Participar oralment en un debat sobre una de les obres 

treballades, exposant i argumentant les pròpies idees 

 

Materials 

Físicament es materialitza en una carpeta d’anelles, mida dinA4, amb pàgines en 

blanc per escriure-hi i amb la possibilitat d’enganxar les imatges a les pàgines o bé 

d’afegir-ne de noves foradant-les, enumerant-les i endreçant-les de manera 

cronològica. També es preveu l’elaboració d’un Índex de mirades a l’inici del quadern, 

a mode de sumari per poder buscar entre els exercicis que es duran a terme al llarg 

dels mesos. 
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Temporització 

Sessions quinzenals de 30-45 minuts durant 6 mesos 

Quinzenalment, una vegada cada dues setmanes, es dedica una mitja hora al 

Quadern de mirades. A l’aula, el docent presenta la imatge i una breu guia per a 

l’observació. Al mateix temps, encarrega als aprenents quin ha de ser el resultat final 

i si requereix seguir-hi treballant a casa. 

Es planteja dedicar-hi 45 minuts cada quinze dies durant les primeres 4 o 5 sessions 

(per tant, uns dos mesos). Posteriorment, es pot reduir el temps a l’aula a uns 30 

minuts, tenint en compte que els aprenents ja hauran assimilat la forma de treballar i 

hauran integrat com continuar a casa autònomament. 

La dedicació esmentada (30-45 minuts setmanalment) és aquella que es destina 

específicament a presentar les imatges, fer l’encàrrec concret per a cada ocasió, 

començar a treballar-hi i designar la tasca que l’aprenent necessita endur-se a casa. 

A banda de les sessions regulars, hi podran haver sessions específiques de més 

durada dedicades a tasques de comunicació oral relacionades amb el quadern: lectura 

en veu alta del producte final, debat sobre alguna de les obres analitzades, entre 

d’altres opcions que exemplificarem més avall. 

Pel que fa a la durada total, ens plantegem iniciar el Quadern de mirades l’última 

setmana de novembre i finalitzar-lo l’última setmana de maig. D’aquesta manera, 

assegurem un inici de curs que permeti consolidar rutines acadèmiques de l’àmbit 

lingüístic i del curs en general i, d’altra banda, deixem el juny lliure per la finalització 

d’altres projectes de més envergadura i per al tancament de curs.  

El Quadern de mirades pot conviure durant el mateix curs amb la següent activitat 

proposada, la unitat didàctica Instants de vida. De fet, la progressió que els aprenents 

aniran experimentant al llarg dels mesos pot ser un punt de partida per a iniciar les 

activitats de la unitat didàctica que presentem en aquest treball. És per això que 

valorem iniciar el projecte Instants de vida quan l’alumnat porti uns tres mesos 

treballant amb regularitat l’expressió escrita i oral a partir de les arts visuals; això 

representaria iniciar el segon projecte a finals del segon trimestre. 

Tot i que la proposta d’innovació pedagògica inclou les dues activitats i planteja 

realitzar-les en un sol curs, els dos projectes també es poden dur a terme de forma 

independent, ja que tant un com l’altre contemplen una progressió i un guiatge 

suficients com per realitzar-los a banda.  

D’altra banda, també valorem que el Quadern de mirades es pot iniciar a 1r d’ESO i 

es pot estendre al llarg de tots els cursos de l’educació secundària obligatòria, 



 69 

adaptant part dels continguts al nivell curricular de l’àmbit lingüístic i convertint-se en 

una eina familiar i de foment de l’hàbit de l’escriptura i la comunicació oral al llarg de 

tota l’etapa. 

Continguts i exemples d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 

Partim de la premissa que Quadern de mirades és un projecte regular i progressiu que 

s’implementa al llarg del curs de novembre a maig. Aquest fet és rellevant a l’hora de 

triar els continguts que són el punt de partida del treball al quadern: imatges d’obres 

d’arts visuals que permeten l’observació, l’anàlisi i la reflexió per escrit i oralment. 

Els criteris de selecció d’aquestes imatges són els següents: 

- Incloure obres que representin una varietat dins dels formats d’arts visuals: 

fotografia, cinema i arts plàstiques (pintura, dibuix, escultura...). 

- Crear una progressió que augmenti la profunditat en l’observació i l’anàlisi a 

diferents nivells (literal, interpretatiu i reflexiu), de manera que els aprenents 

se sentin còmodes i capaços d’aportar idees des de la primera sessió. Aquesta 

consideració implica començar per obres d’art que puguin generar 

interpretacions més directes d’entrada. 

- Presentar les imatges seleccionades de manera neutra, donant el context 

necessari sense aprofundir en continguts historicistes, de manera que tots els 

aprenents sentin que parteixen del mateix punt a l’hora de començar 

cadascuna de les tasques. 

- A mesura que avancen les sessions, introduir imatges que puguin fer 

relacionar-se amb d’altres treballades anteriorment, ja sigui per format, per 

contingut o per estètica. 

Pel que fa a les tasques proposades al Quadern de mirades, també partim de la idea 

de progressió pel que fa al resultat final del text i, en alguns casos, de les intervencions 

orals. A continuació detallem alguns exemples en ordre de gradació: 

- Recull de pensaments i notes a mode de brain storming a partir de la imatge. 

- Anàlisi per escrit de l’obra a tres nivells: observació (descripció objectiva: què 

veig?), interpretació (què em suggereix?) i apropiació (a què em remet? Què 

em recorda?). 

- Recull d’idees dels tres nivells d’anàlisi esmentats i debat oral en grups de 4 o 

5 aprenents: argumentació de les idees i respecte dels torns de paraula. 

- Escriure un relat breu de ficció que inclogui els elements analitzats a partir de 

l’obra (elements que hi apareixen de manera directa, idees a les quals ens 

remet l’obra, emocions que ens desperta...). 
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- Connexió amb la poesia: escriure un poema o un text poètic a partir de la 

imatge proposada. Per poder elaborar aquest text, cal que prèviament s’hagi 

fet l’anàlisi en tres nivells i que l’aprenent hagi reflexionat sobre la peça 

proposada. 

- Presentació oral d’una obra a altres cursos: idealment presentar-la a cursos 

inferiors en el cas d’escola-institut. Els aprenents poden incloure altres 

elements de suport visual o jugar amb l’efecte sorpresa (descripció, mostrar 

només un fragment i mostrar l’obra completa al final), o fins i tot acabar recollint 

les impressions dels oients. 

Tot i que les tasques proposades tenen una gradació de dificultat i d’aprofundiment en 

relació al producte final que generen els aprenents, també es poden anar repetint 

modificant la imatge de partida per augmentar la dificultat i reforçar les habilitats 

comunicatives, d’anàlisi i reflexió a mesura que avança el curs. De fet, partim de la 

idea que l’anàlisi de la imatge (primera opció) és la més habitual i la que volem treballar 

amb més assiduïtat, ja que porta l’aprenent a crear hàbits d’expressió escrita i oral de 

forma més sistemàtica i al mateix temps aporta un plus de creativitat amb cada nova 

imatge seleccionada. 

Com que és una activitat pensada per ser duta a terme de forma regular, la relació 

entre obres i la connexió amb coneixements previs anirà creixent a mesura que avanci 

el curs. No es tracta d’oferir als aprenents més coneixements en història de l’art per 

tal que els apliquin en l’anàlisi, sinó d’educar en l’observació i la reflexió i fer que la 

capacitat d’anàlisi i reflexió sigui “acumulativa”. 
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Exemples d’imatges per al projecte Quadern de mirades: 

Per a la selecció, s’han utilitzat alguns dels criteris de William Gompertz (2013) en la 

seva aproximació a la història de l’art. 

  

Retrat d’una ballarina, Joan Miró, 1928. Ritme de tardor (número 30), Jackson Pollock, 1950 

 

Puppy, Jeff Koons, 1992 

 

Maman, Louise Bourgeois, 2002 
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Avaluació 

Criteris d’avaluació 

Durant aquesta activitat hem de comprovar si l’alumne/a és capaç de... 

Interpretar de forma analítica peces d’arts visuals, com ara la pintura, l’escultura, la 

fotografia o els fragments cinematogràfics. 

Comprendre i conèixer de forma global un text autobiogràfic i un autoretrat, integrant els 

coneixements externs del text i previs del lector. 

Identificar les característiques del subgènere narratiu de l’autobiografia (conjugació verbal, 

subjectivitat, ordre narratiu, graus de ficció...). 

 

Desenvolupar algunes estratègies d’anàlisi d’imatges: partir dels tres nivells d’interpretació 

(literal, interpretativa i reflexiva) i relacionar l’obra analitzada amb coneixements previs i 

d’altres àmbits. 

Detectar la intenció comunicativa d’una obra d’art, recollir les idees principals de l’anàlisi, 

endreçar-les i jerarquitzar-les. 

Mostrar un enriquiment progressiu en els comentaris i textos producte de l’observació 

d’imatges (relació entre obres, profunditat en els comentaris, connexions amb els 

coneixements previs), tenint en compte que és una activitat regular 

Argumentar una opinió a partir d’eines de reflexió i anàlisi i saber-la expressar per escrit i 

oralment. Expressar els pensaments i emocions als quals remet una imatge i fer-los 

entenedors als futurs lectors (companys i oients). 

Escriure un text a partir d’una imatge amb adequació, coherència i cohesió: registre 

lingüístic adequat, ordenació i estructura dels continguts i connectors i marcadors textuals. 

 

Incloure els coneixements en ortografia i sintaxi als textos del Quadern de mirades i 

adquirir l’hàbit de revisió del propi text i aplicar els coneixements de la llengua per una 
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correcció eficient. 

Llegir en veu alta els productes finals escrits del quadern i fer comentaris a les lectures 

dels companys/es. 

Integrar les formes de cortesia en una intervenció oral planificada o formal, respectar els 

torns de paraula i mantenir l’escolta activa de les intervencions dels companys/es.  

 

Tipus d’avaluació: 

Per al projecte Quadern de mirades es planteja una avaluació progressiva, és a dir, 

s’avaluaran globalment les tasques en uns moments determinats del curs, de manera 

que l’avaluació tindrà en compte el procés d’evolució dels aprenents més que no pas 

l’avaluació estricta de cadascuna de les tasques. 

Ens proposem fer una avaluació en quatre moments clau del projecte, per tal de poder 

fer un seguiment acurat i individualitzat:  

1. Un mes després de l’inici del projecte, de manera que hi hagi dues 

evidències escrites avaluables. Aquesta primera valoració serviria 

també de diagnosi per a detectar el punt de partida de cada aprenent 

pel que fa a expressió escrita, capacitat d’anàlisi i argumentació d’idees. 

2. Tres mesos després de l’inici del projecte i dos després de la primera 

avaluació. En aquest punt del procés els aprenents ja haurien d’haver 

agafat el projecte com un hàbit, amb la integració de les formes d’anàlisi 

i la millora de les habilitats comunicatives. 

3. Entre quatre i cinc mesos després d’haver iniciat el quadern hi hauria 

una de les sessions específicament dedicades a la comunicació oral en 

forma de debat planificat. En grups petits, de 4 o 5 aprenents, 

defensaran oralment unes idees a partir de l’anàlisi d’una obra. Aquí es 

podrà avaluar la fluïdesa oral, la capacitat d’argumentació i les formes 

de cortesia i respecte. 

4. Finalment, en acabar el quadern i realitzar les últimes tasques, hi haurà 

una avaluació final basada en la primera diagnosi que recollirà les 

millores de cadascun dels aprenents i tindrà en compte, especialment, 

aquelles tasques d’expressió escrita que requereixen més dedicació 

(com ara el relat o el text poètic). 
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Aquesta forma d’avaluació permet individualitzar el seguiment i fixar la mirada en les 

millores concretes que necessita cada aprenent. En alguns casos, per exemple, ens 

podrem detenir en les formes d’adequació, cohesió i coherència textual, mentre que 

en d’altres ens fixarem en el compliment de la correcció ortogràfica i morfosintàctica, 

o bé en l’assoliment i millora del lèxic utilitzat. 

El fet d’individualitzar el procés d’avaluació pot ser molt útil a l’hora d’atendre la 

diversitat a l’aula, ja que els reptes proposats d’inici a cadascun dels aprenents 

dependran del punt de partida de cadascun d’ells i de les dificultats en l’aprenentatge 

en cas que n’hi hagi. 

Instruments d’avaluació 

Comentaris escrits de les obres analitzades quinzenalment: anàlisis, notes, pensaments, 

emocions recollides que parteixen de l’observació 

 

Textos literaris resultants de l’anàlisi i observació d’obres (poesia, relat breu...) 

 

Autocorrecció i revisió dels textos 

Intervencions orals formals i planificades 

Lectura en veu alta i posada en escena 

 

 

5.5 Aplicació i avaluació a l’aula 

Durant les pràctiques a l’escola-institut El Martinet he pogut aplicar i adaptar part de 

la unitat didàctica Instants de vida, exposada i detallada a l’anterior apartat d’aquest 

treball. Tant la unitat didàctica com el projecte Quadern de mirades inclouen la 

descripció dels instruments i el tipus d’avaluació. En el cas de la unitat didàctica, també 

es concreta amb una rúbrica d’avaluació. 
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Aquest apartat descriu com ha estat l’aplicació a l’aula de la unitat didàctica com a part 

de les intervencions del Pràcticum 2 del Màster de Formació del Professorat de 

Secundària. 

El punt de partida va ser una reunió amb els quatre docents de referència dels dos 

grups de 1r d’ESO, que són els 2 cotutors de cada grup i a la vegada docents de 

l’àmbit lingüístic, de l'àmbit matemàtic, del científic-tecnològic i d’anglès. A partir 

d’aquí, vam arribar a l’acord de dur a terme el projecte al llarg de quatre sessions de 

dues hores amb la següent estructura per als dos grups: dues sessions d’àmbit 

lingüístic i dues sessions del taller de comunicació, on precisament es treballen les 

habilitats comunicatives en general i la comunicació oral més concretament. 

A banda de qüestions de calendari, també es van tenir en compte altres aspectes 

pedagògics i curriculars com els que detallem a continuació: 

- Evolució dels treballs d’expressió escrita previs realitzats durant el curs: 

extensió d’aquests textos, gèneres literaris (coneixement de la biografia), 

registres textuals (coneixements en text argumentatiu i expositiu).  

- Pautes d’avaluació de l’expressió escrita dels treballs realitzats prèviament: 

coherència, cohesió, adequació i correcció ortogràfica i morfosintàctica. 

- Processos d’autocorrecció i revisió habituals per l’alumnat i docents. 

- Lectures prèvies per part de la gran majoria d’alumnes (La casa de Mango 

Street, de Sandra Cisneros) i la connexió d’aquesta obra amb l’autobiografia.  

- Hàbits de comunicació oral formal a l’aula i experiències prèvies en 

exposicions, presentacions orals i debats.  

- Agrupacions d’alumnat per als treballs grupals, tenint en compte l’atenció a la 

diversitat. 

Als Annexos d’aquest treball es pot trobar el guió de les intervencions, que és un 

document de treball per preparar les sessions, on es concreten les activitats de la 

unitat didàctica dutes a terme i altres aspectes destacats sobre l’organització de les 

sessions. D’altra banda, també hem afegit als Annexos un apartat amb les 

agrupacions de l’alumnat i anotacions per a l’avaluació grupal com a evidències de 

l’aplicació a l’aula. 
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6. Conclusions 

Revisió d’objectius 

Al llarg de l’elaboració i la redacció d’aquest treball, en què també hem pogut anar 

aplicant les propostes d’innovació pedagògica que acabem de presentar, s’ha anat 

fent evident que és factible assolir l’objectiu central que ens ocupa: fomentar l’ús de 

les arts visuals a l’aula de secundària com a eina d’innovació pedagògica en les 

dimensions d’expressió escrita i de comunicació oral.  

Les dues activitats englobades dins la proposta d’innovació pedagògica fan un ús 

directe de les arts visuals per a generar pràctiques d’aprenentatge a l’entorn de les 

capacitats comunicatives. Hem confirmat que, en part, aquestes accions són 

aplicables a l’aula; en aquest sentit, podem considerar que l’objectiu principal es pot 

acomplir dins d’un marc concret: en dos grups de 1r d’ESO de l’escola-institut El 

Martinet, amb una ràtio d’uns 25 alumnes per aula i amb codocència la major part del 

temps. 

Ara bé, per arribar a aquest objectiu ens cal matisar l’assoliment dels objectius 

secundaris. D’una banda, també gràcies a l’aplicació pràctica de la part central de la 

unitat didàctica, podem valorar que és possible crear propostes a partir de les arts 

visuals on l’expressió escrita i l’oral tinguin un mateix nivell d’importància; però es fa 

difícil saber si el volum d’aprenentatges de l’alumnat en les dues formes d’expressió 

és equiparable, ja que necessitaríem una avaluació continuada i progressiva per 

corroborar-ho. D’altra banda, i fixant-nos concretament en les activitats que hem 

proposat, podem valorar com a objectius secundaris acomplerts la possibilitat de 

motivar l’expressió de les emocions a partir de l’experiència artística, la promoció del 

diàleg entre iguals posant en valor la diversitat cultural i, finalment, la integració dels 

llenguatges artístics amb l’ensenyament de la llengua, fet que ja es contempla en el 

projecte del centre on s’han dut a terme les activitats. 

Pel que fa als objectius metodològics, hem de dir que alguns d’ells són valorables a 

partir de processos d’aprenentatge llargs o amb projectes que impliquin més 

regularitat. Tot i així, sí que podem confirmar que l’ús d’arts visuals per a treballar 

l’expressió escrita i la comunicació oral pot fomentar l’esperit crític i l’expressió d’idees, 

el desenvolupament d’habilitats de percepció i anàlisi, així com la millora de 

coneixements i habilitats en diversos registres escrits i orals (descripció, 

argumentació, persuasió, exposició, conversa, narració...). Aquests objectius 

metodològics han estat els més comprovables al llarg de les sessions amb els dos 

grups, així com amb la valoració dels resultats dels productes finals. 
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Cal dir que, tot i que l’aplicació de la unitat didàctica s’ha fet al llarg d’unes 8-9 h a 

cada grup, ha estat determinant conèixer els aprenents durant més de quatre mesos 

abans de realitzar aquestes intervencions. El coneixement dels nivells i dificultats 

d’aprenentatge, de les dinàmiques de grup i del projecte de centre han estat rellevants 

a l’hora de poder fer aquesta valoració d’assoliment d’objectius proposats inicialment 

en aquest treball. 

 

Reconeixement de les limitacions 

Després d’haver revisat els objectius proposats al principi d’aquest treball, també hem 

de considerar algunes qüestions que han dificultat l’assoliment d’alguns d’ells. La 

limitació principal té a veure amb el fet que part de la riquesa de la innovació 

pedagògica que ens hem marcat té a veure amb un termini llarg d’aplicació. La 

formació en la mirada estètica i el desenvolupament d’habilitats comunicatives a partir 

d’una imatge són aprenentatges que requereixen un temps llarg d’implementació i de 

seguiment, així com una valoració progressiva. 

A l’hora d’aplicar la unitat didàctica a l’aula, s’han tingut en compte les indicacions dels 

docents de referència pel que fa a la diversitat, incloent-hi els diferents nivells 

lingüístics i els trastorns d’aprenentatge. Aquestes qüestions s’han contemplat a l’hora 

de fer les agrupacions d’aprenents i en els acompanyaments individualitzats durant 

l’execució de les tasques. Ara bé, per intentar mantenir el nivell de motivació de 

l’alumnat i el clima de treball, potser hauríem d’haver explorat la individualització dels 

plantejaments inicials per tal d’adaptar-los als diferents nivells d’aprenentatge.  

Un altre aspecte que podria haver estat més present en el desenvolupament de la 

proposta d’innovació pedagògica és la relació d’algunes de les activitats amb d’altres 

textos literaris. Tot i que sí que s’ha tingut en compte posar exemples de lectures 

accessibles en el cas de l’autobiografia (La meva família i altres animals, de Gerald 

Durrell i La casa de Mango Street, de Sandra Cisneros), podríem haver explorat més 

aquests vincles literaris per tal de motivar part de l’alumnat i amb la intenció de crear 

lligams entre continguts d’altres dimensions dins de l’àmbit lingüístic. Pensant en 

alguns dels aprenents que són lectors hàbils, alguns d’aquests vincles els haguessin 

servit per entendre millor el text autobiogràfic. 

 

 

Línies prospectives 

La primera línia a explorar clarament a partir d’aquest treball seria l’aplicació pràctica 

de les dues propostes en un mateix grup i curs, de manera que es pogués dur a terme 
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la combinació entre un projecte més puntual i intensiu com és la unitat didàctica i un 

altre amb una freqüència més regular com Quadern de mirades. D’aquesta manera, 

no només es podria confirmar la idoneïtat d’ambdues propostes a nivell pedagògic, 

sinó que seria possible fer una valoració amb un termini de temps més llarg i de forma 

més progressiva.  

Una altra línia prospectiva seria la d’aplicar el projecte Quadern de mirades al llarg de 

tots els cursos de l’ESO, de manera que la formació en la mirada estètica i l’expressió 

escrita i oral a partir d’imatges poguessin ser un eix pedagògic al llarg de l’etapa de 

Secundària. Tenint en compte que a l’escola-institut El Martinet els alumnes participen 

des de fa dos anys al projecte Fotografia en curs a 3r d’ESO i que preveuen participar 

a Cinema en curs a 4t d’ESO, aquest projecte seria una oportunitat per obrir una línia 

d’àmbit lingüístic i àmbit artístic des del primer curs de Secundària i que culminaria 

amb els dos projectes esmentats a 3r i 4t d’ESO. 

Tal com hem comentat, una de les limitacions del treball i, específicament, de 

l’aplicació pràctica de la unitat didàctica, ha estat arribar a atendre la diversitat de la 

forma més àmplia i completa possible cenyint-nos als recursos existents. En aquest 

sentit, es podrien seguir explorant noves formes per fer adaptacions multinivell de les 

propostes i per buscar fórmules en les agrupacions que vagin més enllà de l’equilibri 

entre els diferents ritmes d’aprenentatge. Es podria treballar, per exemple, en 

agrupacions per interessos temàtics, per interessos relacionats amb disciplines 

artístiques (cinema, fotografia, pintura) o bé per destreses que cal reforçar (lèxic, 

fluïdesa en la parla, cohesió textual...). 
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8. Annexos 

Guió d’intervencions: Instants de vida 

NOTA PRÈVIA: cada sessió dura 2 hores i es realitza a dos grups de 1r d’ESO. 
Durada total: 8 hores per grup 

 

Primera sessió 

 

1. Presentació 

• 3 sessions que són una guia per la descoberta de l’autobiografia. 

• Què sabeu de l’autobiografia? És el relat de la pròpia vida i té unes 

característiques concretes que veurem més endavant. Podem parlar d’un 

subgènere dins de la biografia. 

• Hi ha diferents formes d’expressió de la pròpia experiència vital en primera 

persona: tant en la literatura com en les arts visuals. 

• L’exercici central d’aquest projecte és escriure un text autobiogràfic, com si 

fos un fragment d’autobiografia breu.  

• Per fer-ho: 

o Primer de tot, analitzarem conjuntament un autoretrat de Joan Miró 

com a punt de partida 

o Després descobrirem i analitzarem diverses fotografies quotidianes 

d’alguns fotògrafs reconeguts. En grups, a partir d’unes pautes 

d’observació i de recollida d’idees. 

o A la següent sessió (dijous tarda), exposareu oralment per grups les 

idees extretes de l’anàlisi d’aquestes fotografies. 

o Finalment, cadascú escollirà una imatge, objecte o record per 

escriure un fragment autobiogràfic, individualment. També donarem 

pautes de com fer-ho. Per últim, les compartirem oralment entre els 

companys/es. 

o En definitiva, els objectius d’aprenentatge són millorar les habilitats 

comunicatives (d’expressió escrita i comunicació oral) a partir de la 

pròpia experiència vital: anàlisi d’imatges i expressió oral i escrita 

d’idees a partir d’aquestes imatges; expressió escrita d’un fragment 

autobiogràfic i lectura en veu alta. 
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2. L’autoretrat 

• Com definiríeu què és un autoretrat? (dibuixar-se, pintar-se, fotografiar-se a 

un/a mateix/a) 

• Algunes preguntes per a vosaltres:  

• Quantes capes diries que té? 

• Creus que per dibuixar-se a un mateix fa falta un mirall? O ja n’hi ha 

prou amb conèixer-se bé? 

• Si pintessis el teu autoretrat, quins colors hi destacaries? O com 

seria? Segur que tots vosaltres us heu fet una selfie alguna vegada... 

• Coneixes alguna altra obra que sigui un autoretrat? 

 

Notes per als comentaris sobre Autoretrat 1937-60 Joan Miró 

Miró va pintar pocs autoretrats, uns 5. 

En plena guerra civil espanyola, exiliat a París, Miró va decidir fer un autoretrat 

dibuixat en llapis. Aquest original està al MoMA. Poc després de tenir aquest 

autoretrat, va encarregar-ne una còpia exacta. 

Per tant, el que tenim al davant són 2 autoretrats en 1. Quan pinta el de l’any 1937, 

Miró té uns 45 anys, ja té una maduresa i es posa en qüestió a ell mateix: 

s’autoanalitza, es pregunta “qui soc jo”, què vol dir ser artista. L’autoretrat és un 

gènere molt propi de la història de l’art, és una forma d’explorar què vol dir ser artista 

o pintor. 

Per fer aquest autoretrat Miró es compra 2 miralls d’augment, d’aquests que et 

mostren tots els detalls de la cara i amb això s’estudia el seu rostre. Amb aquesta 

primera capa veiem la seva hipersensibilitat, que ho percep tot i és capaç de 

plasmar-ho.  

Quan es pinta l’any 37, es representa amb molts detalls de l’univers, com si ell 

mateix es fusionés amb l’univers. En aquesta primera capa veiem que és molt 

perfeccionista, que busca els detalls. També veiem molta tensió a la boca.  

Tota la cara és un paisatge, on tots els detalls són importants. Dins de les seves 

pupil·les hi ha estrelles, ell mateix és tots els elements de l’univers.  

Dona tant d’ell mateix per fer aquest autoretrat, que quan vol una còpia l’encarrega a 

algú, està extenuat.  

Després de molts anys recupera aquest dibuix copiat, que havia guardat a uns 

magatzems de París. Quan té 67 anys decideix intervenir sobre el retrat: torna a 

mirar-se pensant que ell mateix és l’univers. Ell pensa que és la mateixa persona, 
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però que es pot superposar en el moment present: és una línia final, és la síntesi del 

que vol ser ell. Un traç potent que serveix per tot i que poden reprendre després 

altres artistes. 

Aquest autoretrat és la primera peça de la Col·lecció Joan Miró a la Fundació Miró 

de Barcelona. 

• Com veieu, un autoretrat és una forma d’explicar l’experiència vital per part 

d’un artista. 

 

3. Fotografia de la vida quotidiana 

 

• Doncs bé, ara ha arribat el torn d’analitzar algunes fotografies de grans 

fotògrafs que han capturat imatges de la seva vida quotidiana, ja sigui del 

seu àmbit privat o del seu entorn més proper. 

• Qualsevol de nosaltres pot analitzar una fotografia i reflexionar-hi, no ens cal 

ser experts. Cal que siguem observadors i que intentem connectar amb 

altres coneixements o idees que podem tenir. 

• Ara us faré cinc cèntims dels fotògrafs que hem seleccionat, però no perquè 

sigui necessari saber-ho per poder reflexionar sobre les seves imatges, sinó 

perquè tingueu una mica de context. 

• Farem grups de 3 o 4 i cada grup tindrà un llibre d’un fotògraf. Heu 

d’analitzar només les fotografies marcades, debatre les idees entre el grup i 

escriure-les a partir de la pauta que ara us donarem. 

• Les preguntes que teniu en aquest paper són una pauta, podeu afegir altres 

punts si voleu, però heu de contestar com a mínim aquests.  

• És important que tots els membres del grup participin, cal incloure almenys 

una idea de cadascú. 
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Informació breu i tria de fotògrafs 

Lee Miller: és una fotògrafa i artista britànica que va néixer a principis del segle XX i 

que va dedicar-se a la fotografia artística, a la moda i al fotoperiodisme, fins i tot va 

cobrir escenaris de guerra. Va ser el centre de moltes trobades d’artistes surrealistes 

i, en l’àmbit de la seva vida privada, va fotografiar moments d’intimitat i de complicitat 

entre els seus amics. 

Saul Leiter: és un fotògraf nord-americà que va retratar el seu entorn quotidià durant 

diverses dècades. En aquest llibre podreu veure la Nova York dels anys quaranta 

aproximadament. Ell mateix deia que les fotografies no són la realitat, sinó que són 

“petits fragments de records d’un món inacabat”. 

Annie Leibovitz: és una fotògrafa nord-americana molt reconeguda pels seus 

autoretrats. Molts artistes, músics i figures públiques de tot el món han desitjat ser 

capturats per la seva càmera; John Lenon, Nelson Mandela, Demi Moore, Nicole 

Kidman, Mick Jagger... Per ella, la seva faceta professional i la seva vida privada són 

una mateixa cosa, i per això dona la mateixa importància a les fotografies de feina 

que a les de la seva vida quotidiana. En aquest llibre es barregen les imatges 

d’aquests dos mons i les imatges seleccionades són de la seva vida quotidiana, 

apareix la seva parella, Susan Sontag, amb un amic. 

Andrei Tarkovski: és un cineasta rus de mitjans del S.XX que també va fer 

fotografia. Durant una època de la seva vida va utilitzar una càmera polaroid, que és 

una fotografia instantània molt utilitzada per captar la vida quotidiana. A Rússia, fa 

fotos del seu entorn més proper: el seu poble, casa seva, la seva dona, el seu fill o el 

seu gos. Aquestes imatges estan acompanyades de versos que va escriure ell 

mateix. 

Raymond Depardon: és un fotògraf francès que encara està en actiu. Va néixer en 

un entorn rural, en el marc d’una família pagesa del centre de França. Durant més 

de cinquanta anys va retratar la seva família i els ramaders de l’entorn del seu poble. 

Gràcies a les seves fotografies, podem veure un retrat de la pagesia que està 

desapareixent tal i com era. Ell posa en valor l’ofici i la seva gent. 

Bego Antón: és una fotògrafa espanyola que ha retratat la vida quotidiana d’entorns 

que no són el seu, però abans els ha conegut amb profunditat. Un dels llocs que 

l’atreu més és Islàndia, on va viure per conèixer de prop algunes persones, 

especialment aquelles que creuen en les figures màgiques i mitològiques islandeses 

(com els elfs o els unicorns). En aquest llibre fa un recull de la vida d’aquests 

personatges i dels fenòmens en què creuen. 
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Wim Wenders: és un cineasta alemany que també ha fet servir la fotografia com a 

complement o font d’inspiració. En aquest llibre podem veure el seu foto-diari: és 

com un diari de la seva vida on mostra alguns viatges i estades als Estats Units amb 

les seves fotografies i anotacions o poemes que les acompanyen. 

 

Fotografia de la vida quotidiana. Pautes d’anàlisi 

• Què observeu? Descriviu el que veieu objectivament a la imatge. 

• Què interpreteu? Expresseu amb les vostres paraules allò que us suggereix 

la imatge. 

• Amb què ho relacioneu? Reflexioneu si us fa pensar en alguna altra idea, 

coneixements o records que tingueu. 

• Què tenen en comú les dues/tres fotografies d’aquest/a fotògraf/a? 

• Quina us ha cridat especialment l’atenció i per què? 

• Què opineu del fet de mostrar públicament la vida privada a la manera com 

ho fa aquest/a fotògraf/a? 

Acompanyament als grups 

 

4. Tancament 

• Avisar quan faltin 10 minuts perquè intentin acabar de recollir i escriure les 

idees. 

• Recordar que a la següent sessió (dijous tarda) cada grup exposarà oralment 

les seves idees, tot mostrant les imatges.  

• Nota: la lectura optativa i el plantejament de la tria d’imatge es farà al final de 

la primera sessió al grup B. Per això, a la segona sessió, donarem un temps 

inicial per repassar les idees en grup abans d’exposar-les oralment. 

 

  



 86 

Segona sessió 

1. Presentacions orals en grup (rotllana) 

 

• En rotllana, cada grup es posa al davant i al centre per exposar oralment les 

idees recollides a partir de les pautes d’anàlisi. 

• Importància de repartir els torns de paraula. 

• Els grups poden mostrar les imatges a la resta de companys, o bé poden 

anar passant-se el llibre a la rotllana. 

 

2. Tria d’imatge pel text autobiogràfic (grup B: sessió 1 / grup A: sessió 2) 

 

1. Recordatori de les imatges visionades a la sessió 1: vida quotidiana, el barri, 

les persones més properes...  

2. Cadascú de vosaltres triarà una imatge com a punt de partida per a escriure 

el text autobiogràfic. La foto o imatge (retall d’un diari, revista, objecte 

quotidià) que escollireu segurament formarà part del vostre arxiu personal i 

no l’haurà fet un fotògraf professional. Per això hem vist que alguns dels 

grans fotògrafs han captat també els seus moments quotidians, ja sigui fent-

se un autoretrat o bé capturant la vida quotidiana. 

3. Indicacions: escull una fotografia o una imatge que representi un moment 

important de la teva vida. Pot ser una fotografia de la teva infància, una 

fotografia recent, o una imatge o objecte que conservis al teu arxiu personal.  

Quan facis la tria, pensa en les següents qüestions: 

• Ha de ser rellevant per a tu. 

• No té perquè ser un bon record. Els moments que ens marquen a la vida no 

sempre són bons.   

• Pensa que la compartiràs amb els companys i companyes. Has de tenir-ho 

present si hi surten altres persones que no ets tu, ja que hi han d’estar 

d’acord. 

 

4. Recordem el text de Gerald Durrell o La casa de Mango Street, de Sandra 

Cisneros, i fragments escrits per les docents relacionats amb imatges que 

elles mateixes han escollit. Els exemples que posem nosaltres mateixes han 

de seguir exactament les pautes que donarem i ens han de permetre guiar 

en la tria de la imatge. 

5. DATA: grup A porta la imatge pel dijous 28/04 i grup B pel divendres 29/4 



 87 

6. Lectura optativa: Gerald Durrell 

Llegeix atentament el pròleg del llibre La meva família i altres animals, de 

Gerald Durrell. En aquest primer capítol del llibre, titulat Discurs de la defensa, 

Durrell descriu què representa per ell escriure de forma autobiogràfica. 

Gerald Durrell (1925-1995) va viure amb la seva família, originària d'Anglaterra, a 

l'illa grega de Corfú entre 1934 i 1939. Durrell va estudiar zoologia i ha esdevingut un 

naturalista d'anomenada universal. És autor de més de trenta llibres, el més famós 

dels quals és La meva família i altres animals. 

L'autor té una visió unitària del món i dels animals que l'habiten -inclosa la seva 

família-, al llarg d'un relat que evoca amb intel·ligència i amb una mena de cruel 

tendresa les peripècies d'un jove aprenent de científic amb una família insòlita i 

desbaratada enmig d'una illa aleshores paradisíaca. 

 

Tercera sessió 

• Aquesta sessió la dediquem a l’escriptura individual d’un text autobiogràfic a 

partir de la imatge escollida. 

• En gran grup: repassem que tothom hagi portat la imatge (fotografia, retall, 

objecte, postal...) 

• Exercici: Escriu un text autobiogràfic a partir de la imatge escollida. Ha de 

tenir unes 200 paraules (15-20 línies) i podria ser un fragment de la teva 

autobiografia o bé un escrit sobre la teva experiència vital d’aquell moment. 

• Pautes autobiografia: us recomanem que les escriviu a la llibreta. 

• Presentació: cal que incloguis el teu nom i la teva edat actual. 

• No has de relatar tota la teva vida, cal que et centris en el moment de la 

imatge. 

• Descripció del context de la imatge, incloent la informació essencial: lloc, 

moment (any o la teva edat en aquell moment), qui més hi apareix, context 

(exemple: vacances, celebració, etc), acció (què estava passant) 

• Elements emocionals: quines emocions et desperta aquesta imatge? 

• Autoconeixement: et sents igual que en el moment de la imatge? en què has 

canviat? 

• Aspectes lingüístics: para atenció a la persona i temps verbal utilitzats i a la 

cohesió i coherència textuals. 
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Exemple de text autobiogràfic: 

Sant Martí d’Empúries, estiu del 1985 

A dins del mar, molt a prop de la platja, la meva mare i jo ens vam banyar per fer 

passar la calor. Era l’estiu i feia molt sol, jo tenia dos anys i la meva mare, trenta-

quatre. No sé quan fa que tinc aquesta foto amb el mateix marc, segurament me la 

va donar la meva mare fa anys i m’ha anat acompanyant a totes les cases i llocs on 

he viscut. 

No tinc records d’aquell dia, però d’alguna manera és com si els hagués anat 

construint: estàvem de vacances i vam decidir anar a la platja. Feia massa calor per 

estar a la sorra, tot i que a mi m’agradava molt jugar-hi. La meva mare em sostenia 

per sota la panxa perquè jo pogués xipollejar a l’aigua, com si nedés, tot i que 

encara no en sabia. 

Aquesta imatge em fa sentir com a casa. Aquest moment amb la meva mare em 

reconforta sempre que me la torno a mirar. El seu gest està a mig camí entre agafar-

me perquè no m’enfonsi i donar-me la sensació de llibertat del meu cos a l’aigua. I 

aquesta sensació és la que ella em transmet encara que passin els anys. 

 

Revisions d’ortografia i de coherència textual. Pautes revisió text que utilitzen a 

àmbit lingüístic. 

  



 89 

Quarta sessió 

Lectura en veu alta dels textos autobiogràfics de cadascun dels alumnes. Tothom 

llegeix el seu text i es donen pautes sobre l’escolta activa i el respecte del torn de 

paraula en les intervencions orals formals. 

També suggerim que cadascú pot donar algunes indicacions per a l’escolta dels 

textos autobiogràfics del tipus: posar una música abans o durant la lectura, demanar 

de tancar els ulls, suggerir descalçar-se o imaginar-se algun entorn o situació just 

abans de començar. 

Finalment, dinamitzem els torns de paraula i els comentaris dels companys després 

de cada lectura. 
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Agrupacions i apunts d’avaluació grupal i individual de la unitat didàctica 

Instants de vida  

 

NOTA: L’avaluació individual s’ha fet en aquells alumnes on vaig poder ser present 

durant la seva lectura en veu alta, ja que la quarta sessió es va repartir en dos dies 

per qüestions organitzatives del centre. 

 

Grup A Comentari Individual: text 
autobiogràfic 

Comentari 

1 
Gerard 
Hicham 
Jairo 

 

Esforç en 
l’observació i 
interpretació de la 
imatge.  
Elaboració d’idees 
individualment, 
dificultats en la 
posada en comú. 
Jairo i Gerard: una 
sola frase 
Hisham: es proposa 
repte en l’expressió 
escrita 

Hicham Esforç en 
l’expressió escrita 
del text 
autobiogràfic. 

2 
Max 
Jana 
Ariadna 
Alejandro 

 

Lideratge per part de 
la Jana.  
Bona predisposició 
per part de Max i 
Ariadna.  
Apatia i falta 
d’interès de 
l’Alejandro. 
La Jana fa una 
introducció de la 
presentació, 
proactivament. 

Alejandro Nivell d’expressió 
escrita molt bàsic 
i destreses de 
comunicació oral 
insuficients. 

3 
Martina 
Jimena 
Siyi 
Àlex 

 

Respostes acurades 
per part de tot el 
grup. Idees breus, 
però correctes i 
jerarquitzades. 
Dificultats Siyi en 
l’exposició oral. 

Jimena Bona expressió 
escrita i oral. 
Cohesió textual i 
lèxic molt ric.  
Iniciativa pròpia: 
demana que 
després de llegir 
el seu fragment 
autobiogràfic els 
companys parlin 
d’ella 

Tombe Capacitat d’esforç 
per escriure 
correctament com 
és la seva família. 
Molt bona 
predisposició a 
llegir en veu alta 
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el seu text sobre 
la família.  

4 
Iris 
Nídia 
Nora 
Marc 

 

Nivell d’observació 
detallat i 
interpretació 
reflexiva i 
argumentada. Molt 
bona estructura de 
les idees i de la 
presentació. 
Bon equilibri entre 
els membres de 
l’equip 

  

5 
Aitana 
Carlos 
Ian 
Rosa 

 

Esforç visible en l’ús 
del vocabulari. 
Estructura de la 
presentació ben 
treballada i equilibri 
entre l’equip. 

Aitana Expressió escrita 
i textual coherent 
i cohesionada. 
Capacitat 
d’expressió 
sincera de les 
emocions de la 
vivència que 
comparteix. 

Ian Bona 
predisposició. 
Cohesió textual i 
lèxic correctes. 

6 
Elsa 
Maat 
Raul 

 

Exposició ben 
estructurada, tot i el 
desinterès que 
mostra Raúl.  
Relació de la 
interpretació 
subjectiva amb 
experiències 
personals. 
Esforç de Maat per 
expressar-se en 
català. 

  

 
 

Grup B Comentari Individual: text 
autobiogràfic 

Comentari 

1 (falta Gala) 
David A. 
Pol D. 
Gala 
Candela 

 

Tot i ser un grup per 
fer aquest exercici 
amb un nivell 
avançat, mostren 
poc interès i poca 
organització.  
El llenguatge no 
verbal en l’exposició 
oral no s’adiu amb la 
formalitat i la 

Candela Relat extens, 
bastant 
cohesionat i 
emocions ben 
expressades. Molt 
bona 
predisposició per 
la lectura en veu 
alta. 
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intenció de 
l’encàrrec 

2 
Arián 
Aran 
Ian 
Emma 

 

Fan un esforç de 
posada en comú de 
les idees i mostren 
la divergència de 
forma constructiva.  
Observació molt 
detallada i 
interpretació 
subjectiva amb 
aprofundiment.  
Arián no segueix el 
ritme del grup ni es 
mostra proactiu. 

Emma Nivell profund 
d’expressió 
d’emocions. Text 
molt ben 
cohesionat. 

3 
Gemma 
Guim 
Nora 
Tombe 

 

Poc interès en 
general per part de 
tot el grup. La 
Gemma tampoc 
mostra ganes. 
A diferència de la 
resta, el Tombe fa 
un gran esforç per 
escriure un text a 
partir de l’observació 
de la imatge i 
després és capaç de 
llegir-lo en veu alta 
correctament. 

Guim Dificultats per a 
l’expressió escrita 
i oral, també per 
llegir en veu alta. 

Nora Text molt ben 
cohesionat i 
coherent. Lèxic ric 
i bona expressió 
oral. 

4 
Biel 
Ari 
Hèctor 
Miguel 

 

Bona predisposició i 
interès.  
Interpretació rica i 
relació amb altres 
records i amb 
experiències 
pròpies. 

Ari Nivell molt alt 
d’expressió 
escrita, 
argumentacions 
molt ben 
fonamentades. 
Capacitat per 
expressió 
d’emocions 
utilitzant un lèxic 
molt ric. 

5 
Marc 
Maria 
Michelle 
Tao 

 

Bona coordinació 
entre el grup. 
Interpretació 
subjectiva ben 
argumentada i 
relació amb 
coneixements 
personals. 

Michelle Bona 
predisposició. 
Expressió escrita 
nivell bàsic. 

6 
Berta 
Gerard 
Jana 
Oriol 

 

Mostren poc interès. 
Nivell d’interpretació 
superficial i 
arguments poc 
lligats i justificats. 

Oriol Correcció en 
l’expressió 
escrita. Lèxic i 
cohesió textual 
bàsics. 

Jana Mostra pànic 
escènic a l’inici de 
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la lectura en veu 
alta i demana que 
els oients tanquin 
els ulls. 
Finalment: molt 
bon nivell de 
lectura en veu 
alta, text molt ben 
cohesionat. 

7 
Ona 
Pol P. 
Aslam 
 

Bona predisposició 
en general. 
Introducció del grup i 
del tema per 
iniciativa pròpia.  
Bon nivell 
d’argumentació 
d'idees i presentació 
ben estructurada. 

Ona Argumentació 
acurada, 
expressió 
d’emocions a 
nivell profund. 
Expressió escrita 
d’idees coherent i 
cohesionada. 

Aslam Bona 
predisposició. 
Explicació 
coherent de la 
pròpia 
experiència. Bon 
ús de connectors 
temporals.  

Pol P. Bona 
predisposició. 
Nivell d’expressió 
escrita i 
comunicació oral 
bàsic. 

 
 
Durant el tancament del projecte, posem en comú les primeres reflexions espontànies 

sobre l’experiència.  A grans trets, recullo aquí les que comparteixen diversos 

alumnes: 

- Importància de la connexió amb els records personals. Valoren positivament 

haver tingut l’oportunitat de parlar de la seva pròpia vida. 

- Consideren un valor afegit el fet de treballar a partir d’una imatge que han 

triat ells. Expressen que voldrien fer exercicis amb material propi més sovint. 

- Alguns valoren negativament l’agrupació de les tasques en grup. 

- Comparteixen la idea que a partir d’una imatge els poden sortir moltes idees. 
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Imatges de les fases de treball de la unitat didàctica d’alguns aprenents 

Observació i anàlisi en grup de fotografies de la vida quotidiana: 

     

Targetes per a la presentació oral de l’anàlisi d’imatges en grup: 
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Pautes per a la tria de la imatge i text autobiogràfic: 
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