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Programa d’aprenentatge d’alfabetització cultural 
Orientacions per emprar les indicacions a les classes 

(12-15 anys) 
Esperem que us divertiu veient les pel·lícules i fent servir les indicacions de la lliçó per 
promoure un raonament, conversa i alfabetització cultural a la vostra classe. 
Abans d’avançar, haureu d’interactuar amb els materials de desenvolupament professional 
perquè pugueu establir les indicacions en un context i considerar: 

§ Explorar l’alfabetització cultural: temes i principis 
§ Promoure i construir el diàleg a l’aula 
§ Fer de mediador dels textos sense paraules 

 
Aquestes orientacions estan dissenyades per ajudar-vos a aprofitar les indicacions. 

Les indicacions inclouen objectius per al diàleg i l’argumentació, temes de comprensió 
cultural i idees per a debats sobre les pel·lícules i més enllà de les pel·lícules. També 
inclouen idees addicionals per dur a terme algunes expressions culturals, si voleu ampliar 
possibilitar que els nens puguin respondre a les pel·lícules a través d’altres eines. Aquestes 
són indicacions per impartir les classes. Hem detectat uns millors resultats quan els 
professors van poder partir d’unes idees inicials i donar la seva pròpia forma als plans. Ningú 
vol seguir un guió pas a pas que acaba percebent-se com una eina restrictiva. Per tant, 
oferim idees al voltant de les quals podreu planificar les classes DIALLS depenent de les 
necessitats i els interessos tant propis com dels vostres infants. Us suggeriríem que impartiu 
aquestes lliçons en ordre, ja que els objectius de diàleg i argumentació es construeixen 
acumulativament. Tanmateix, podeu intercanviar les pel·lícules si teniu present l’ordre dels 
objectius. Recordeu que són indicacions molt àmplies per a cada franja d’edat dels nens 
(dels 12 als 15 anys) i les idees s’hauran d’adaptar en funció de les experiències dels vostres 
alumnes. Algunes pel·lícules s’utilitzen per a més d’un grup d’edat i solament hem adaptat 
els temes de debat. Els temes per a les discussions provenen de la roda DIALLS: 
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Com que la tolerància, l'empatia i la inclusió són disposicions nuclears de DIALLS, les hem 
inclòs a les tres primeres lliçons del CLLP com a temes per debatre. A més, els objectius de 
foment del diàleg i l’argumentació també estan orientats per contribuir que els nens siguin 
tolerants, empàtics i inclusius en els seus comportaments de debat. Consulteu l'eina per a la 
progressió del Diàleg SPCLL per obtenir un conjunt d'indicadors per a aquest tipus de 
xerrades. 

 
Qüestions sensibles 
Es recomana fortament veure les pel·lícules abans de planificar les lliçons. La pel·lícula 
Enough (Suficient) tracta de qüestions relacionades amb comportament antisocial, Bon 
Voyage (Bon viatge) es centra a la migració forçada. Les cultures escolars difereixen pel que 
fa al que seria acceptable mostrar, així que penseu en la vostra classe concreta. Si decidiu no 
projectar una pel·lícula, podeu ampliar una altra lliçó per aprofundir en la progressió del 
diàleg. Com passa amb qualsevol debat que té lloc a l’aula, si creieu que una discussió està 
prenent un gir incòmode per a qualsevol dels nens, hauríeu d’actuar i finalitzar la discussió. 

 
Començant 
Abans de començar les indicacions de la lliçó, dediqueu una estona a informar els nens 
sobre el projecte DIALLS. Expliqueu que ha estat un projecte que involucra estudiants de 
tota Europa (Portugal, Alemanya, Anglaterra, Gal·les, Espanya, Lituània, Xipre i un veí 
Europeu, Israel) enfocat a temes connectats amb la convivència, la responsabilitat social i la 
pertinença, que és el que anomenem alfabetització cultural. Podeu mirar la galeria virtual 
d’obres d’art que han estat creades per estudiants dels països involucrats en el projecte 
durant 2019-2020 al lloc web www.DIALLS2020.eu. Si encara no les heu establert, parleu de 
les regles de conversa amb la vostra classe i de la manera com els debats poden ser més 
productius. Al final de la primera sessió, podríeu avaluar aquestes normes: com van facilitar 
que els estudiants pensessin i parlessin junts? 
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És possible que vulgueu compartir la roda DIALLS, que inclou diferents temes culturals. 
Podeu parlar del significat d’alguns d’aquests temes. També podeu mostrar la roda en els 
altres idiomes dels països. Si no els ho expliqueu primer, els estudiants poden esbrinar quins 
altres països participen gràcies a les llengües emprades? (Les altres rodes es troben al final 
d’aquest document). També podeu parlar del logotip de DIALLS. Què simbolitza? 
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Les Indicacions explicades 
 
 
  

Hem inclòs primer el títol 
en la seva llengua original. 
Les traduccions han estat 

proporcionades pel 
distribuïdor de la pel·lícula 

 
Cada sessió se centra en 

diversos objectius 
relacionats amb les 

habilitats de conversa i 
debat. Aquests objectius 
haurien de compartir-se 
amb els estudiants i ser 
valorats al final de les 
classes. Penseu com 

poden ser assolits a través 
de grups de treball i de 
debats amb tota l’aula 

 
 
 
 
 

Els temes d’alfabetització 
cultural s’extreuen de la 
nostra roda DIALLS. Tots 
ells encaixen àmpliament 

dins dels conceptes 
culturals de convivència, 

responsabilitat social i 
pertinença. De vegades 
tenen a veure amb les 

disposicions bàsiques de 
tolerància, empatia i 

inclusió, temes transactius 
que es podrien reflectir en 

el contingut de les 
pel·lícules I TAMBÉ en la 
forma com els estudiants 

interactuen entre ells 

 
 
 
 

Les indicacions Sobre la 
pel·lícula tenen l’objectiu 
d’explorar interpretacions 
i recopilar respostes a la 

mateixa pel·lícula, de 
donar l’oportunitat de 

comprendre el text sense 
paraules. Les indicacions 
Més enllà de la pel·lícula 
porten la discussió a un 

nou nivell i obren la porta 
a discussions que tenen a 
veure amb la filosofia I els 

valors. Poden plantejar 
reptes als estudiants a 

mesura que s’escolten i 
interactuen amb les idees 

dels altres 

 
 
 

Aquestes idees són 
extensions més enllà de la 

lliçó. Els nens poden 
tractar a través de l’art i 
del teatre el tema que 
s’ha abordat. Les idees 

que s’hi plantegen només 
són punts de partida per a 

les vostres pròpies 
exploracions imaginatives! 
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INDICACIONS DE LA LLIÇÓ 6è Primària – 2on ESO  
(12-15 anys) 

7. Płoty [Tanques] 
Natalia Krawczuk, 2015, Polònia 

 
Diàleg i argumentació 
Reconèixer el canvi d’opinió 
Oferiu als estudiants la possibilitat de recuperar els comentaris que han fet 
anteriorment i reconsiderar-los a la llum d’altres contribucions. Mostreu com 
fer això per deixar clar que no solament és acceptable, sinó que demostra un 
pensament d’alt nivell. 

 
Comprensió cultural 
Responsabilitat social: competències socials i cíviques 
Tenir en compte l’impacte de les barreres dins de les comunitats 

 
Indicacions de debat 
Establiu una tasca durant el visionament del film: demaneu als estudiants que 
prenguin nota de tots els cops en què s’aixequen barreres a la pel·lícula 

 
Sobre la pel·lícula: 
Que els estudiants treballin en grup i facin comentaris: 

- Quins propòsits tenen les barreres a la pel·lícula? 
- De quines maneres són simbòliques les pràctiques de ‘posar tanques" o 

‘crear fronteres’ (per exemple, un ocell en una gàbia simbolitza la 
restricció de la llibertat de moviment, els gossos dels costats oposats de 
la tanca podrien simbolitzar la discussió i la diferència dins de la 
comunitat) 

 
Més enllà de la pel·lícula: 

- Quines barres trobes en la teva vida quotidiana? 
- Per què la gent aixeca tanques o barreres? 
- Sempre són necessàries? Què passaria si fossin retiressin? (Considereu 

la captura de pantalla següent) 
 

Idees per a l’expressió cultural 
Creeu obres d'art que representin barreres, tanques. Penseu tant 
simbòlicament com literalment. 
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Resum de les sessions 

 12 als 15 anys    
 Pel·lícula Tema cultural Alfabetització 

cultural 
Aprenentatge de 
diàleg i 
argumentació 

1 Όνειρο για ζωή [El 
somni de viure] 

Convivència: drets 
humans, inclusió 

Debatre sobre el 
sensellarisme i la 
inclusió de tothom a 
la societat 

Ser inclusiu i 
estimular els 
altres perquè 
facin aportacions 

2 Super Grand [Súper 
Gran] 

Tolerància i 
empatia 

Demostrar empatia 
a l’hora de pensar 
les accions dels 
altres 

Argumentar les 
idees, relacionar- 
les amb altres 
coneixements 

3 La loi du plus fort [La 
llei del més fort] 

Convivència: 
igualtat 

Reconèixer les 
complexitats de la 
desigualtat 

Construir un nou 
raonament sobre 
idees prèvies 

4 Bumerangas 
[Boomerang] 

Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible 

Reflexionar sobre els 
efectes del 
consumisme 

Qüestionar les 
idees dels altres 
respectuosament 

5 Going Fishing [Anant a 
Pescar] 

Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible 

Reflexionar sobre els 
estils de vida 
sostenibles 

Empatitzar amb 
punts de vista 
diferents als d’un 
mateix 

6 Free Art [Art lliure] Responsabilitat 
social: 
competències 
socials i cíviques 

Considerar els 
efectes positius i 
negatius de l’art de 
carrer 

Explorar les idees 
dels altres per 
saber-ne més 

7 Płoty [Tanques] Responsabilitat 
social: 
competències 
socials i cíviques 

Considerar l’impacte 
de les barreres a les 
comunitats 

Admetre un canvi 
d’opinió 

8 Enough [Suficient] Responsabilitat 
social: civisme 

Discutir els efectes 
del comportament 
antisocial 

Enllaçar diverses 
idees per 
sintetitzar-les 

9 Domek [La casa] Pertinença Reflexionar sobre el 
moviment de 
persones entre les 
urbs i el món rural 

Trobar punts en 
comú per buscar 
acords 

10 Bon Voyage [Bon 
viatge] 

Pertinença i 
empatia 

Empatitzar amb qui 
ha estat forçat a 
migrar 

Avaluar 
arguments i triar 
un rumb d’acció 
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Rodes DIALLS en altres llengües 
 
 
 

Gal·lès 
 

 

Portuguès 
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Lituà 

 
 
 

Hebreu 



9 

 

 

 

 

Alemany 
 
 
 

Català (Espanya) 



10 

 

 

 

 
Grec (Xipre) 

 
 
 

Espanyol 
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Àrab 


