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Contextualització    
El centre vol celebrar un dia de les arts organitzant una exposició sobre les 
diferents maneres que tenim d’expressar-nos a través dels llenguatges artístics. Al 
grup de segon ens ha tocat treballar amb paraules i imatges. Hi participarem 
elaborant fotollibres que combinin imatges suggerents i frases evocadores. Aquest 
treball artístic ens servirà per expressar el nostre món interior. 
 
Gènere textual 
Explicació, narració o poema que doni sentit al seu fotollibre. 
 
Tasca final   
Creació d’un fotollibre amb textos de creació pròpia que doni sentit al seu fotollibre. 
 
Projecció: 
Mostra de fotollibres a l’exposició del dia de les arts al centre. . 
  
Orientacions per a la dinamització a l’aula 
L’activitat s’inicia presentant una contextualització significativa. Es proposa a 
l’alumnat la creació del seu fotollibre. 
 
Per tal que els alumnes es facin una representació visual dels aprenentatges que 
hauran d’assolir es presenta un mapa conceptual amb tots aquells elements que 
hauran de saber i saber utilitzar per poder elaborar aquest producte final.  
 
La metodologia de treball serà portar l’alumne de la imatge al text. Aquesta 
dinàmica de les imatges a les paraules es realitzarà en paral·lel a la sintaxi del 
llenguatge visual (la fotografia), en coordinació amb la matèria de visual i plàstica. 
D’aquesta manera, els alumnes, de manera simultània, a classe de llengües, faran 
aquest treball de reflexió lingüística i d’apropiació de coneixement sintàctics; i en 
l’espai de visual i plàstica aniran creant el seu fotollibre.  A les imatges, que aniran 
recollint i treballant durant tot el trimestre, hi hauran d’afegir un títol que sintetitzi, 
aglutini i doni sentit al tot el conjunt, i un petit text escrit que reculli de manera 
conscient les estructures sintàctiques treballades durant el trimestre; és a dir, 
aquest haurà de contenir frases simples amb construccions clares del sintagma 
nominal i dels complements verbals estudiats, així com de frases atributives. 
 
Aquesta proposta obliga els alumnes a revisar constantment tant el text com la 
imatge, provocant un moviment d’anar i venir entre ambdós, “ballant” durant el 
trimestre de manera continuada en el món de les paraules i de les imatges. Un 
treball afinat que permetrà als alumnes transmetre allò que cadascun d’ells desitja. 
 
El procés de treball lingüístic és el següent: 
1. Les activitats s’inicien sempre amb frases o fragments de frase, donats pel 
professorat o creats pels alumnes. 
2. S’orienta l’observació i la reflexió mitjançant preguntes. Podríem dir que el 
plantejament d’interrogants és la principal eina metodològica a fer servir (Per què 
no et semblen bé aquestes construccions verbals? Què és concretament allò que 
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et sembla inacceptable? Per què? Què observes de semblant? De diferent? 
D’estrany?). Considerem la pràctica de les preguntes indispensable perquè les 
bones preguntes provoquen l’explicitació dels coneixements lingüístics que 
l’alumnat posseeix. 
3. Elaboració de conclusions. 
4. Finalment, posem “noms” a allò que hem observat i conclòs fent servir la 
terminologia específica de l’estudi de la llengua: concordança, sintagma nominal, 
etc. És a dir, la proposta inverteix el model d’aula tradicional, reproduït en els 
llibres de text que va de la introducció teòrica i normativa als exemples i a 
l’exercitació per un model que va de la pràctica a la teoria. 
 
Mostra d’activitat 
Exemple de seqüenciació a l’aula Activitat 2.1. 
La majoria d’aquestes activitats s’inicia amb la producció de les seves pròpies 
frases referides a imatges fotogràfiques. És aquest material verbal produït per ells 
el que després s’observa i provoca una reflexió que ens porta a l’ús de  la 
terminologia específica pròpia de l’estudi de la sintaxi. 
La dinàmica que se segueix és la següent: 
 
1. L’alumnat s’organitza en grups de llengües maternes (tagàlog, urdú, àrab, 
ilokano, etc.). 
 
2. Els docents proposen una tasca a fer que consisteix a escriure frases 
descriptives en català, castellà, anglès i la llengua del grup, de la fotografia que 
tenen a la pàg. 16 del dossier (Què fa el nen? Què fa el pollet? Què fan entre 
ells?). Els alumnes parlen entre ells, pensen i escriuen les frases en les diferents 
llengües. 
  
3. Mentre els alumnes elaboren la tasca, les professores van passant pels diferents 
grups i els llencen preguntes d’indagació per tal de provocar la reflexió 
metalingüística. Els alumnes, així, verbalitzen els coneixements que tenen sobre el 
funcionament tant de la seva llengua materna com de les llengües curriculars. Les 
habilitats lingüístiques exercitades en aquest procés de l’aprenentatge són: el 
contrast entre llengües, cercant semblances i diferències,  i la traducció 
pedagògica per afavorir la intercomprensió. 
 
4. Quan els grups han acabat de fer la tasca, amb tot aquest procés de 
metareflexió, cada grup presenta a la resta de la classe la tasca que ha 
desenvolupat en equip. És en aquest moment quan la resta de la classe coneix i 
s’interessa pel funcionament de les llengües maternes dels seus companys, i 
apareixen els aprenentatges de la sintaxi en català, castellà i anglès. Les 
professores dinamitzen l’activitat fent preguntes relacionades amb: la posició dels 
elements a la frase, la presència i absència de  determinats elements a la frase, la 
forma de les diferents paraules, el subjecte de l’acció de la frase, etc. 
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5. Ara és el moment d’introduir els conceptes gramaticals de sintagma nominal, 
subjecte, verb, complement directe, complement indirecte i atribut  En classes 
posteriors, i ara ja sí, així es vol, es pot fer servir la “teoria” que presenten els 
llibres de text.  
 
6. Un cop els alumnes tenen un domini en la redacció de frases simples, en les 
diverses llengües curriculars, ja poden anar cercant les imatges per crear la història 
del seu fotollibre, al qual hi incorporaran el text escrit que acabarà de donar sentit a 
les imatges. 
 
 

 


