
PROCÉS DE “EL BARRI DES DELS MEUS ULLS  

 

1. Iniciem la proposta amb el contingut de la tipologia textual, textos descriptius. Aquest 

contingut pot ser del llibre de text o també de la xarxa: 

 

2. Treballem la imatge i els diferents plans que tenim per poder descriure o explicar 

alguna cosa que vulguem segons intencions. Proposem diferents fotografies per 

analitzar des del punt de vista de transmissió i recepció. Observem com quan canviem 

el punt de vista o els plans de la fotografia, la recepció pot canviar i el que transmet 

també. 

 

 

3. Treballant aquesta tipologia textual i veient exemples de textos descriptius amb 

diferents intencions i les imatges vistes amb el que volen dir o poden voler dir, es 

passa a l’acció: 

 

- Es fa una sortida del grup classe pels voltants del barri i anem fent fotografies diverses. 

Cal recordar les diferents mirades que poden haver en la imatge segons es vulgui 

transmetre i de la quantitat d’imatges que facin, cada alumne n’ha de triar 3 per 

portar-les el proper dia a l’aula. 

 

- Es visionen les 3  fotografies triades per cada alumne que ha realitzat a la sortida del 

barri i amb diversos comentaris aportats per tota la classe, decidirà quina vol triar per 

posar al llibre de “El barri des dels meus ulls”. 

 

- Es pot retocar, si cal, alguna fotografia amb els editors d’imatge proposats al 

descriptor o algun altre que conegui l’alumnat. 

 

- En una altra sessió i portant cada alumne/a la seva fotografia triada, es passa a 

l’elaboració del text escrit.  

 

- S’ha de posar un títol. Pot ser de la zona, de la figura de la imatge, pot ser més emotiu 

o fantàstic, ...  

 

- La fotografia pot anar a qualsevol dels llocs que decideixi cadascú. L’estil de la resta 

serà: 

 

Títol: Calibri 20 i negreta. 

Lletra del text: calibri 12 

Interlineat: múltiple 1,5 



- Acabat i revisat el projecte, passem a la covaloració (taula covalorativa adjunta) per 

grups de 4 companys/es i amb proposta de millora, si cal. 

- El docent té una rúbrica per cada alumne i fa la seva valoració, que acompanyarà 

d’algun comentari. 

- Retornada la rúbrica als autors i autores dels textos, realitzen la possible millora i 

passen tot (activitat i valoracions) al professor/a per l’elaboració del llibre (digital i/o 

en paper). 

 

 

 

Aquest llibre virtual o en paper pot ser una possible publicació per part del municipi, 

des de Joventut o des d’altres seccions municipals. 

 

 


