
Paraula i imatge

Objectius 
• Iniciar  l’alumnat  en  la  reflexió  sobre  la  sintaxi  de  les  llengües  activant  la  seva

competència  plurilingüe  (projecte  comunicatiu  integrat  de  llengües,  català,  castellà  i
anglès, incorporant també les llengües maternes dels alumnes).

• Deduir  les  característiques  bàsiques  de  l’oració  simple  de  les  llengües  catalana,
castellana i anglesa (trets comuns específics) així com d’altres llengües presents a l’aula
(panjabi, tagàlog, urdú, àrab, berber, i ilokano).

• Iniciar l’alumnat en el coneixement de la sintaxi de l’oració simple en català, castellà i
anglès,  reconeixent  l’ordre dels  elements a la  frase en les llengües d’estudi;  i  de la
constitució del SN i les seves funcions.

• Iniciar  l’alumnat  en el  llenguatge  narratiu  visual  i  les  seves possibilitats  expressives
treballant amb col·leccions pròpies d’imatges en xarxa (facebook, instagram, etc.).

• Aprendre  a  fer  un  ús  conscient  i  artístic  de  l’acte  fotogràfic  creant  una  nova
“fotocol·lecció”  en forma de fotollibre acompanyada d'un text  que en complementi  el
sentit.

• Aprendre  a  utilitzar  recursos  per  a  l’aprenentatge  de  les  llengües  com  l’ús  de  la
transcripció pedagògica i el contrast per buscar semblances i diferències entre elles.

• Desenvolupar la consciència plurilingüe i intercultural  fomentant el  respecte cap a la
diversitat lingüística i cultural. 

Descripció de la proposta 
La proposta que presentem s’encabeix dins el projecte plurilingüe del centre, l’objectiu

del  qual  és  millorar  l’aprenentatge  de  les  llengües  vehiculars  del  centre  (català,  castellà  i
anglès) utilitzant la llengua familiar de cada alumne com a pont per comprendre i aprendre el
funcionament de les vehiculars, i assolir una bona competència comunicativa.

És un projecte interdisciplinari. Les matèries lingüístiques que el conformen són: català,
castellà i anglès, i s’incorpora també la matèria de visual i plàstica.

Un exemple de la concreció i sistematització d’aquest projecte el trobem en el dossier
per a l’alumnat que porta per títol Paraula i imatge. Aquest material integra les tres llengües i la
matèria de visual i plàstica; té com a objectiu treballar la sintaxi de la frase simple i la sintaxi
dels textos visuals.  Així trobarem propostes per treballar amb metàfores visuals. L´ús de la
imatge, com a llenguatge comprès universalment, esdevindrà  nucli cohesionador de totes les
llengües de l’aula, tant de les familiars, com de les vehiculars.
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La proposta didàctica s’inicia amb un mapa conceptual presentant tots els aspectes que
es treballaran i la tasca final que hauran de fer, un cop adquirits els coneixements i les habilitats
necessàries.  En concret es demana als alumnes que elaborin un fotollibre i un text reflexiu,
narratiu  o  bé  un  poema  que  completi  el  sentit  de  les  imatge  del  fotollibre.  Com  a  tasca
alternativa, els alumnes poden elaborar una “Guia per a navegants de la sintaxi”, en format
paper i/o digital, que té com a objectiu ajudar els alumnes de cursos inferiors en l’aprenentatge
de la sintaxi.

Les activitats es presenten agrupades en dos apartats: sintaxi del llenguatge verbal, i
sintaxi  del  llenguatge  visual  (la  fotografia).  El  primer  apartat  es  divideix   en quatre  blocs  i
cadascun  d’ells  parteix  dels  coneixements  previs  que l’alumnat  té,  tant  de la  seva llengua
familiar  com de les vehiculars integrades en el  projecte plurilingüe del centre. I  en tots ells
s’usen les imatges com a recurs didàctic perquè els alumnes produeixin  frases referides a les
imatges  fotogràfiques.  Aquestes  produccions  verbals  i  escrites  seran  el  centre  de  les
observacions i reflexions sobre els usos i les formes de les llengües, i serviran de pont per anar
introduint  els  termes lingüístics  propis  de la  sintaxi.  El  treball  grupal  serà cabdal  durant  el
desenvolupament del projecte.

Les activitats del dossier estan agrupades en quatre blocs: activitats per fixar l’atenció 
en el SN, els seus elements i les diferents funcions dins de l’oració simple; activitats per ajudar 
l’alumnat a deduir la presència dintre de l’oració simple del complement circumstancial; 
activitats de síntesi sobre la diversitat d’estratègies lingüístiques per garantir una correcta 
comunicació dels missatges segons les llengües que hem observat (ordre dels elements propis 
de cada llengua); activitats per fixar l’atenció en les oracions atributives.

Aspectes didàctics i metodològics
Tota la proposta està inserida dins la metodologia del treball integrat de les llengües

(TIL) amb un enfocament comunicatiu, centrat en el text i els gèneres textuals, i la reflexió me-
talingüística interlingüística.

Aquest treball de reflexió s’observa en el dossier de l’alumne titulat Paraula i imatge. La
intenció bàsica de la primera part del dossier és presentar el llenguatge verbal, la sintaxi de l’o-
ració simple, a l’alumnat com a matèria a observar i a “explorar”. No són teixits ni microorganis-
mes allò que observarem per deduir el seu funcionament, sinó “productes” verbals”.

Aquest projecte té una durada d’un trimestre. L’organització del projecte dedica dues ho-
res setmanals, amb la intervenció de dues professores a l’aula, a treballar els continguts lin-
güístics. La dinàmica d’aula se centra en el treball d’equip. Les agrupacions homogènies de l’a-
lumnat per grups de llengües (llengua materna comuna) fan possible la reflexió metalingüística i
interlingüística. Les llengües familiars fan de pont per als aprenentatges de les altres llengües
curriculars. Per assolir aquests aprenentatges es fa ús de la traducció pedagògica, de la detec-
ció de les semblances i diferències entre llengües, del contrast entre elles. 

 La resta d’hores lectives de les llengües curriculars, impartides per la professora de la
llengua corresponent, es dediquen a continuar el treball iniciat a les hores compartides, però
ara centrat en la llengua que s’està impartint. 
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Recursos emprats 
• Dossier de treball Paraula-Imatge
• Materials necessaris per a la creació del producte final: fotollibre.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Continguts:
• Morfologia  i  sintaxi  (CC22):  elements  de  l’oració,  categories  gramaticals,  el  sintagma

nominal,  les  funcions  sintàctiques  (subjecte,  predicat,  complement  directe,  complement
indirecte, complement circumstancial i atribut).

• Llenguatge audiovisual (CC23): relació entre imatge i text.

Desenvolupament de la competència plurilingüe: 
• Mostrar l’interès per les llengües, les cultures i la diversitat lingüística, cultural i humana de 

l’entorn.
• Acceptar i reconèixer la complexitat lingüística i les diferències entre les llengües. 
• Ser capaç de plantejar-se preguntes en relació a d’altres llengües i cultures.
• Saber utilitzar recursos per a l’aprenentatge de les llengües com l’ús de la traducció 

pedagògica i el contrast per buscar semblances i diferències entre elles.
• Saber transferir els aprenentatges d’una llengua a les altres.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnes de 2n d’ESO

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i visual i plàstica

Documents adjunts
• Dossier Paraula-imatge

• Enregistrament de l’activitat a l’aula

• Text Entre Vistes i Paraules. Plurilingüisme a les aules, manual d’instruccions. Núm. 1

• Enregistrament Entre Vistes i Paraules  . Plurilingüisme a les aules, manual 
d’instruccions 

• Article  El dia a dia en un institut plurilingüe del Raval. Marta Gil Perarnau, Verónica 
Santos-Olmo i Ángela Fernández, revista “Les notícies de llengua i treball“  UGT, núm. 
44, pàg. 7-9. Destaquem l’article de Carme Junyent, pàg. 10-16

• Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula

• Mapa de les llengües de l’aula

• Rúbrica d’autoavaluació
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http://www.ugt.cat/download/cultura/lndlit_044_2017_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wemS78CiepA
https://www.youtube.com/watch?v=ufl2hGJapOY


Autoria
Verònica Santos-Olmo Luján (professora de llengua i literatura catalana); Àngela Fernàndez, 
(professora de llengua i literatura castellana);  Marta Gil Perarnau (professora de llengua i 
literatura anglesa) totes elles de l’institut Miquel Tarradell de Barcelona.
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