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L’ART DE PARLAR: aprendre 

llengües a través de l’art 
      

 

 

Objectius  

      

L’objectiu general d’aquest itinerari és donar a conèixer propostes d’aula per a l’aprenentatge 

de les segones llengües als centres de formació de persones adultes a partir d’imatges 

artístiques o obres d’art relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible de 

l’agenda 2030 de la UNESCO.  

 

Entre els objectius específics de les propostes hi trobem els següents: 

 

1. Millorar la competència comunicativa de l'alumnat de segones llengües (català, castellà, 

anglès i francès). 

2. Ajudar a entendre i interpretar el món incentivant el pensament crític. 

3. Promoure el treball cooperatiu per enfortir vincles i cohesionar els grups. 

4. Potenciar una mirada inclusiva per tractar la diversitat. 

5. Treballar i integrar els ODS a un currículum visual i les activitats que se'n derivin. 

 

Descripció de la proposta  

      

Aquest itinerari està pensat per a la implementació als centres participants del programa 

d’innovació pedagògica L’art de parlar, que ha estat impulsat pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya per 

millorar la competència oral dels i les alumnes que estan aprenent una segona llengua (català, 

castellà o anglès) als centres de formació d’adults. 

 

De totes maneres les propostes són plenament vàlides per a tots els centres que no participen 

del programa o no tenen docents de llengua formats en les VTS (les Estratègies de Pensament 

Visual o Visual Thinking Strategies) si presenten les imatges artístiques o obres d’art com a 

iniciador d’una lectura de la imatge, ja que en cap cas es fa incidència en la imatge per si 

mateixa, sinó en la temàtica o la relació amb els ODS. 
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Les propostes estan classificades en tres grans blocs temàtics: 

1. Relacions humanes  

2. Natura i entorns 

3. Societat i cultura 

 

A més  hi ha una distribució de les obres per nivells de llengua: 1, 2 i 3 de segones llengües al 

centres de formació d’adults (A1-A2-B1 del MECR per al català i el castellà / A1-A2.1 i A2.2 del 

MECR per a l’anglès i el francès). 

      

Aspectes didàctics i metodològics  

 

El programa gira al voltant de tres eixos: el desenvolupament de diverses sessions de debat 

VTS a l’aula o al museu; la pràctica compartida del professorat en parelles d’aprenentatge i la 

implementació d’activitats de llengua relacionades amb un currículum visual a partir de 

temàtiques lligades amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 

2030 de la UNESCO. 

 

     Vull començar: què haig de tenir en compte? 

 

Cal tenir en compte alguns aspectes clau per a dur a terme el programa L’art de parlar: 

 

La formació del professorat: Cal una formació inicial del professorat prèvia per començar a fer 

els debats. Tot i que la teoria de les VTS sembla senzilla, cal molta pràctica per poder-les 

dominar bé. No podem considerar-nos facilitadors experts fins haver-nos exposat a molts 

debats i après de les sessions coaching amb la parella d’aprenentatge. Almenys dos o tres 

anys de pràctica són necessaris. 

 

No hem de confondre una sessió de VTS amb un exercici lingüístic de lectura de la imatge, al 

qual estem molt acostumats a les classes de llengua. El docent es converteix en facilitador i, 

per tant, no anticipa el que sortirà al debat. No hi ha d’haver expectatives sobre els debats que 

es generaran ni el lèxic o estructures lingüístiques que empraran els alumnes. El paper 

principal del facilitador és fer bones paràfrasis del que diuen els participants, donant així un 

model i facilitant la correcció quan convingui. Pot enriquir el discurs, però en cap cas fa 

aportacions més enllà del que han dit els alumnes. 

 

També és bàsic saber fer una bona tria de les imatges de les sessions. Cal que estiguin ben 

encadenades, tinguin una dificultat interpretativa assumible segons el nivell de llengua de 

l’alumnat. Per norma general s’intenta que les obres tinguin elements figuratius i mostrin 

enigmes visuals que fomentin la curiositat i l’elaboració d’hipòtesis. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Per als docents que vulguin fer ús de les diferents propostes a partir d’una lectura de la imatge, 

les imatges del currículum visual són només un model o una guia per presentar les activitats 

d’aula. 

      

Recursos emprats  

Banc d’imatges del currículum visual elaborat per la Montserrat Morales. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Tot i que es treballa bàsicament la competència lingüística en totes les seves dimensions, 

també es treballen continguts d’altres àmbits (sobretot social) i les competències bàsiques. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de segones llengües al centres de formació d’adults. 

      

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

S’estableixen relacions amb totes les competències del currículum de llengües estrangeres i es 

pot transferir a les competències per a la Secundària. 

 

Documents adjunts 

 

     Webgrafia 

 

- Descripció del projecte L’art de Parlar al CFA Pere Calders: 

https://cfaperecaldersvts.wordpress.com/ 

- Com va sorgir el programa?: https://cfaperecaldersvts.wordpress.com/historia/ 

- Document de presentació del pilotatge del programa (juny 2018): 

https://drive.google.com/file/d/18-32maL6ZiweG7sqxHU3ayZmRpyShNZ8/view 

- Programa d’innovació educativa L’art de parlar (Web del Servei d’Educació al Llarg 

de la Vida): https://projectes.xtec.cat/xarxadults/programes/lart-de-parlar/ 

- Document de presentació del programa L’art de parlar als CFA (2019-2020): 

https://drive.google.com/file/d/1L7YwWZonCY4caEVgY1SI7GEXfxqz9wvT/view 

- RESOLUCIÓ EDU/1635/2019  del Programa d'innovació pedagògica L'art de parlar: 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=852228 

- Claustre Obert a la recerca educativa: L’art de parlar: l’art d’aprendre llengües: 

https://projectes.xtec.cat/claustreobert/general/lart-de-parlar/  

- Blog del MNAC - Les Estratègies de Pensament Visual (VTS), una metodologia 

educativa necessària (Esther Fuentes): https://blog.museunacional.cat/les-estrategies-

de-pensament-visual-vts-una-metodologia-educativa-necessaria/ 
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- Blog del MNAC - L’art de parlar: una nova mirada per aprendre llengües a través de l’art 

(Josep Maria Planas):https://blog.museunacional.cat/lart-de-parlar-una-nova-mirada-per-

aprendre-llengues-a-traves-de-lart/ 

 

Vídeos 

- Webinar L’art de parlar: l’art d’aprendre llengües (CFA Pere Calders): 

https://youtu.be/YpChrC97Gmo 

- Vídeo del Departament d’Educació Aprenem llengua a través de l’art al Museu Nacional 

d’Art de Catalunya: https://youtu.be/IObIh-hn8FA 

- Vídeo del MNAC El museu com espai d’aprenentatge (L’art de parlar al CFA Pere 

Calders): https://youtu.be/80LosmKxI0Q 

 

Autoria 

Joe Planas, coordinador del Grup de treball VTS del CFA Pere Calders. El grup ha estat format 

per Rosa Bassols, Muntsa Moral, Joe Planas, Dolors Pomer i Maribel Vidal. També hi han 

col·laborat Roser de Antonio del CFA Montserrat Roig, Mireia Torremilans de l’INS Balmes i 

Ariadna Sotorra. 
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