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“El pensament sempre té una base perceptiva”

Llengua
Cercar, estructurar, 

integrar la informació  
i els conceptes

                 Acció / Interacció
Procés d’ensenyament-aprenentatge Coneixements previs

Nous
coneixements



“Pensament en constant organització”

“Externalitzem la informació”



// VTS: VISUAL THINKING STRATEGIES

Les estratègies de pensament visual són un mètode per a facilitar la conversació 
al voltant d'obres artístiques, mitjançant l'observació, el descobriment i la 

construcció de significats.

YENAWINE, P. (2013) Visual Thinking Strategies. Harvard Education Press.



// VTS: VISUAL THINKING STRATEGIES

Learning Visual Thinking Strategies (vídeo en anglés)

Strategies of Visual Thinking in CLIL contexts - Cristina A Huertas Abril

// Recuperat del seminari “Plàstica a Primària” - Sessió 2 - 7 de maig de 2020.  Pepa Ortiz i Lledó Queral, assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.

https://www.youtube.com/watch?v=d-YVvNiAm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dhQWWjdw4SA


// BIBLIOTRÀILER

“Un booktrailer és una peça audiovisual que 

s’utilitza per promocionar un llibre fent servir 

tècniques audiovisuals, cinematogràfiques i 

publicitàries. Té com a missió captar l’atenció 

del lector.”

(Font: BookTrailers Taller d’Edició – UOC)

Exemple: “Els viatges de Gulliver”

https://www.youtube.com/watch?v=jv9CBHKyyaA&list=PLxYvnwK_ryNRGQ6bfpN7XoAzfhH0vI99a&index=6


// BIBLIOTRÀILER

● Dibuixos

● Fotografies

● Vídeos

● Stopmotion

● Veu

● Música

● Efectes sonors



// NOVEL·LA GRÀFICA



// KAMISHIBAI



// Quines estratègies empres a l’aula per aprofundir en 
les obres artístiques?



// INTERSECCIÓ

● PLÀSTICA

● LLENGUA



?COM 
HO FEM



Les opcions metodològiques són:

● Enfocament comunicatiu

● Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC)



Com promoure l’enfocament comunicatiu?

● Motivar l’alumnat a través d’activitats interactives.

● Oferir el màxim nombre d’oportunitats possibles a 
l’alumnat perquè utilitze la llengua a l’aula.

● Crear el context adequat amb la finalitat de promoure 
situacions naturals de comunicació.

● Fer partícep l’alumnat en el procés d’avaluació: 
autoavaluació, coavaluació...



TILC

Metodologia:

➢ llengua (valencià, castellà, anglés i francés)

➢ continguts acadèmics (plàstica, música, 
matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, etc.)

// TILC - CLIL - EMILE - CLILIG



// Marc de concreció TILC  //

Cal programar Part 
ComunicativaContinguts

artístics



// Així doncs, a l’àrea de...

LLENGUA
INSTRUCCIONS

DESCRIPCIÓ
EXPLICACIÓ
NARRACIÓ LLENGUA I CONTINGUT

INSTRUCCIONS per a fer 
completar una tasca

DESCRIPCIÓ d’una obra
EXPLICACIÓ d’una tasca final

NARRACIÓ d’un producte 
lingüístic-artístic

// A les àrees no lingüístiques 
la utilitzem per a...



Narratiu
Còmic
Conte

Cròniques

Conversacional
Conversa

espontània
Fòrum 

Descriptiu
Guies turístiques

Inventaris 

Expositiu
Articles científics

Esquemes 

Instructiu
Normes
Itineraris
Receptes

  Argumentatiu
Opinió
Debat
Assaig 

Retòric
Poesia

Cal·ligrama

Predictiu
Climatologia

Informes predictius 



Activitats lingüístiques:

la competència lingüística i comunicativa de l'aprenent d'una 
llengua mitjançant diverses activitats lingüístiques relacionades 
amb... 

COMPRENSIÓ INTERACCIÓ MEDIACIÓ EXPRESSIÓ

LLENGUA 
ORAL

Comprensió  
auditiva (oral)

Interacció 
oral

Mediació oral Expressió 
oral

LLENGUA 
ESCRITA

Comprensió 
lectora 

(escrita)

Interacció 
escrita

Mediació 
escrita

Expressió 
escrita



// Comunicació //

Estructures clau  i 
textos

Acció // Llengua per a la interacció Imaginari // Vocabulari



// Què prioritzem: llengua o contingut?



// Marc de concreció TILC  //

Cal programar Part 
Comunicativa

Procés didàctic
Cognició

Continguts
artístics



// Cognició  //



Presentem la imatge a l'alumnat.

Què veus? Què està passant en 
aquesta obra? DESCRIPCIÓ

Què veus que et fa pensar això? 
CREACIÓ DE SIGNIFICATS

Què més pots dir de l'obra? 
APROFUNDIMENT

Què veus? Què està passant en
 aquesta obra? INTERPRETACIÓ

TASCA ORAL O ESCRITA
TASCA LINGÜÍSTICA FINAL

// Cognició //



// Cognició //

Vols saber-ne més?

Presentem la imatge a l'alumnat.

Què veus? Què està passant en 
aquesta obra? DESCRIPCIÓ

Què veus que et fa pensar això? 
CREACIÓ DE SIGNIFICATS

Què més pots dir de l'obra? 
APROFUNDIMENT

Què veus? Què està passant en
 aquesta obra? INTERPRETACIÓ

TASCA ORAL O ESCRITA
TASCA LINGÜÍSTICA FINAL

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/wp-content/uploads/sites/105/2015/12/Captura-de-pantalla-2015-12-03-a-las-22-12-56.png


// Resumint //

Cal programar
Part 

Comunicativa

Procés didàctic
Cognició

Bastides com a 
suport

Continguts
artístics



// Bastides lingüístiques //

Parafrasejar



// Bastides procedimentals //



// Bastides visuals //



// Bastides visuals // APPS

// ARLOOPA  // // QUIZLET  // 

https://bit.ly/roomgogh https://bit.ly/quizgogh

http://www.youtube.com/watch?v=JjqlZQxiitc
https://bit.ly/roomgogh
https://bit.ly/quizgogh


// Bastides visuals // APPS

// PREZI  // 
https://bit.ly/appsllengua

https://bit.ly/appsllengua


// Resumint //
Cal programar

Part 
Comunicativa

Procés didàctic
CognicióCultura Bastides com a 

suport

Continguts
artístics

4C



// Snowy //
Dina Goldstein

Proposta didàctica

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?grupoEsp=500017472003&folderId=500018564330&name=DLFE-1572061.pdf
https://www.dinagoldstein.com/dina-goldsteins-fallen-princesses/


// Where children sleep //
James Mollison

https://mymodernmet.com/james-mollison-where-children-sleep/


// Avaluació: Què avaluem? Llengua o contingut?



// Avaluació //

Fiabilitat
Validesa Currículum

Document Pont

Equilibri

Elements 
comunicatius

Continguts
curriculars

MECR
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