
PROCÉS DE “CADA MES UN REFRANY AL COVE” 

 

1. CONTINGUTS 

1.1. Introducció als refranys i frases fetes com elements de 

significats arrelats a una llengua, una terra, etc. : sentits i 

significats. 

Treballar els plans fotogràfics des dels punts de vista: 

- Creatiu 

- Significatiu 

Plans fotogràfics: 

http://www.xtec.cat/~egarci20/projecte/plans.htm 

http://www.slideshare.net/ogonzal3/fotografia-tipus-de-plans-

presentation 

Editar fotografies: 

http://es.phixr.com/ 

http://makeup.pho.to/es/ 

 

Posar exemples de refranys o frases fetes més conegudes per tots els 

participants i relacionar-ho a diverses imatges fixes. Tenir en compte 

composicions més clàssiques a les més modernes o abstractes, etc. 

 

1.2. Tipus de refranys que treballarem: 

 El temps 

 Ésser humà i parts del cos 

 Aliments 

http://es.phixr.com/
http://makeup.pho.to/es/


Relacionar un element tradicional i conegut per tota la societat d’un 

territori de parla comuna amb la creativitat de la imatge: comparteixen 

sentits i significats amb elements de parla i de composició fotogràfica. 

Es fa una sortida fotogràfica per assajar tipus d’imatges. Sortida per 

l’institut o pels voltants del centre. 

 

2. ACCIÓ I ESTRUCTURA 

 

Es fan grups de 3 alumnes per poder treballar de manera cooperativa. 

Faran conjuntament la cerca de refranys i frases fetes i també les 

pràctiques fotogràfiques.  

De manera consensuada proposaran fins a 3 refranys triats durant el mes 

de treball i també fins a 3 imatges fixes de cada refrany que hagin triat 

(guió de treball adjunt al material per l’alumnat: ma_guio_dita_cove) 

El primer mes treballaran amb continguts de la pròpia aula. Els altres dos 

mesos, treballaran les imatges amb les propostes dels refranys i frases 

fetes que portaran altres aules. 

A la darrera setmana cada grup de treball té una frase feta o refrany amb 

la proposta d’una a tres imatges que aporten. La trien amb la classe o 

després de presentar-la-hi de manera oral a l’aula. 

Acabada la tria i exposat el resultat final de les imatges es fa una valoració 

del grup: organització, procés i resultat final. 

 

3. TEMPORALITZACIÓ 

Un trimestre sencer on comença la proposta la primera setmana del mes i 

acaba el treball la darrera setmana del mes. 

Necessitarem dues sessions prèvies per treballar els refranys i la pràctica 

fotogràfica. 



 MES 1 

S’inicia amb la presentació de les frases fetes o refranys triats pel grup 

(una sessió). S’expliquen a de manera oral a la classe i es decideix 

treballar-ne un per fer la relació fotogràfica i portar-les la darrera setmana 

del mes. 

 

 MES 2 

En aquest mes, durant la primera setmana els grups d’una aula de 

companys portaran propostes de refranys i frases fetes per treballar la 

classe del costat. 

Una vegada triada la imatge que correspon a cada refrany o frase feta, 

s’exposa als passadissos del centre. Es convidarà als altres grups de nivell a 

mirar l’exposició realitzada de cada mes. 

 

1A  1B  1C  1D  1A

 

Al finalitzar el mes, cada grup de treball (3 membres) portaran les imatges 

segon la proposta feta per l’altra classe. Amb la imatge triada se seguirà 

exposant als passadissos del centre educatiu. 
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 MES 3 

Es treballa de la mateixa manera que el segon mes. Se segueix passant les 

propostes d’una aula a una altra i es treballarà durant el mes fins arribar a 

la darrera setmana i s’exposarà. 

Es farà una valoració final del treball realitzat a nivell general (material per 

a l’alumnat: ma_taula_valorativa_dita_cove) 


