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

(4-11 anys) 
 
Esperem que us divertiu veient les pel·lícules i que feu servir les indicacions per a les classes 
per promoure els raonaments, el diàleg i l’alfabetització cultural a la vostra classe. 
Abans d’avançar, haureu d’interactuar amb els materials de desenvolupament professional 
perquè pugueu ajustar les indicacions a cada 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 4 als 7 anys, dels 8 als 11 anys) i les idees s’hauran d’adaptar a 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. Un parell de 
pel·lícules tenen alguns moments una mica desconcertants. Per exemple, The House (La 
Casa), que està orientada pels alumnes de 8 a 11 anys, inclou un moment en què un gos és 
lligat a una ala de la casa i es queda penjant quan la casa es mou. De manera similar, a 
Hedgehog and the City (L’Eriçó i la Ciutat), també dirigida als alumnes de 8 a 11 anys, hi ha 
un moment en què els rens beuen llaunes de cervesa al parc. 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 és un projecte que involucra nens de tota Europa i 
que està enfocat a aprendre sobre nosaltres mateixos, a conviure amablement i a ser 
responsables dels altres: en diem alfabetització cultural. Podeu mirar la galeria virtual 
d’obres d’art que han estat creades per nens de tots els països implicats en el projecte al 
lloc web www.DIALLS2020.eu. És possible que els professors amb grups de nens entre els 8 i 
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els 11 anys vulguin establir algunes regles bàsiques per parlar abans de començar. Això 
forma part de la primera sessió per a l’alumnat de 4 a 7 anys. 
 
Si impartiu lliçons a la franja de major edat, és possible que vulgueu compartir amb els nens 
la roda DIALLS, que inclou diferents temes culturals, i que pugueu parlar del significat 
d’alguns d’aquests. Si el vostre alumnat és més jove, podríeu mirar el logotip de DIALLS: a 
què els recorda? Alguns nens del projecte van intentar fer el seu l'any passat! 
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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 que 
tenen a veure amb les 

habilitats de conversa i el 
contingut del debat. 

Aquests objectius haurien 
de compartir-se amb els 

estudiants i haurien de ser 
valorats al final de les 
classes. Penseu en la 

manera com poden ser 
assolits a través de 

tasques en 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 

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! 

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 
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Indicacions de lliçó 
5. La Loi du Plus Fort [La Llei del més fort] 

Pascale Hecquet, 2015, Bèlgica/França 
 
Diàleg i argumentació 
Podem construir sobre la base d’altres idees 
Debateu com construir sobre la base d’una idea és diferent a estar d'acord o 
en desacord amb aquesta idea. Doneu exemples i fomenteu el llenguatge 
constructiu, per exemple, ‘basant-nos en el punt de vista de X...’, ‘tornant al 
que deia X...’ 
 
Comprensió cultural 
Convivència: igualtat 
Podem debatre les idees d’igualtat i justícia 
 
Indicacions de debat 
Sobre la pel·lícula: 

§ Els animals es comportaven de manera justa? 
§ Qui hauria d’haver rebut la part més gran? És important qui es va 

esforçar més? 
§ Perquè els micos més grans no es van adonar del que estava passant? 

Més enllà de la pel·lícula: 
• La vida sempre és justa? 
• La justícia i la igualtat són el mateix? 
• Què podem fer per promoure la igualtat? 

 
Idees per a l’expressió cultural 
Planifiqueu una activitat de classe (un berenar, un pícnic?). Penseu en qui farà 
la feina i com es repartirà el menjar. És tan senzill com sembla? 
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Resum de les sessions 

  4 als 7 anys       
  Pel·lícula Tema Cultural  Alfabetització 

cultural 
Aprenentatge 
de diàleg i 
argumentació 

1 The Amazing Little Worm 
[El sorprenent cuc petit] 

Pertinença: 
identitat, empatia 

M’agrada ser jo! Podem 
aprendre a 
parlar plegats 

2 Super Grand [Súper Gran] Tolerància No hauríem de 
jutjar la gent per la 
seva aparença 

Podem 
compartir les 
nostres idees 

3 Ant [Formiga] Convivència: 
democràcia, 
inclusió 

Podem incloure les 
idees de tothom 
per millorar les 
coses 

Podem 
escoltar 
curosament 
els altres 

4 Big Finds a Trumpet [Gran 
es troba una trompeta] 

Inclusió Podem incloure les 
coses que agradin 
els altres nens 

Podem 
animar-nos 
mútuament a 
participar 

5 La Loi du plus fort [La llei 
del més fort] 

Convivència: 
igualtat 

Podem pensar fins 
a quin punt les 
coses són justes 

Podem 
argumentar 
amb el mot 
‘perquè’ 

6 Head Up [Cap amunt] Convivència: 
diversitat 

Tots podem 
aprendre els uns 
dels altres, siguem 
grans o petits 

Podem pensar 
sobre les idees 
dels altres  

7 Novembre [Novembre] Convivència: 
solidaritat 
 

Podem treballar 
junts per superar 
problemes 
 

Podem 
respectar les 
idees dels 
altres 

8 Mobile [Mòbil] Responsabilitat 
social: cooperació 

Podem cooperar 
per assegurar-nos 
que tothom és 
feliç 

Podem 
construir 
sobre les idees 
d’altres 

9 Chiripajas Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible  

Podem 
comprendre com 
la brossa afecta el 
medi ambient 

Podem 
treballar 
plegats per 
arribar a un 
acord sobre 
una idea 

10 Bumerangas [Boomerang] Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible 

Entenem que la 
brossa ha d’anar a 
algun lloc 

De vegades 
podem 
discrepar, i 
està bé 
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  8 als 11 anys       
  Pel·lícula Tema Cultural  Alfabetització 

cultural 
Aprenentatge de 
diàleg i 
argumentació 

1 Ant 
[Formiga] 

Convivència: 
democràcia, 
inclusió 

Entenem com la 
democràcia pot 
incloure a tothom 

Podem animar a 
tothom a fer la 
seva contribució 

2 ISÄN POIKA [El noi del 
pare] 

 Tolerància Entenem la 
importància de la 
tolerància 

Respectem les 
idees dels altres 

3 Super Big 
[Súper Gran] 

Tolerància i 
empatia 

Entenem la 
importància de no 
jutjar els altres 
sense conèixer-los 

Podem 
argumentar les 
nostres idees 

4 Bokstavsbarn [Cartes 
que cauen] 

Empatia Entenem la 
importància de 
veure el món a 
través dels ulls 
dels altres 

Ens podem 
identificar amb 
les idees dels 
altres 

5 Law of the Jungle 
[La llei del més fort] 

Convivència: 
igualtat 

Podem discutir les 
idees d’igualtat i 
justícia 

Podem construir 
sobre les idees 
dels altres 

6 Bumerangas 
[Boomerang] 

Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible 

Entenem 
l’impacte del 
consumisme 

Podem 
qüestionar amb 
respecte les idees 
dels altres 

7 Chiripajas [Chiripajas] Responsabilitat 
social: 
desenvolupament 
sostenible 

Podem 
comprendre com 
els residus afecten 
el medi ambient 

Podem 
aprofundir en 
altres idees per 
buscar un terreny 
comú 

8 Die Igel und die Stadt [Els 
eriçons i la ciutat] 

Responsabilitat 
social: 
competències 
socials i cíviques 

Podem debatre 
maneres de 
millorar les 
comunitats 

Podem negociar 
idees per buscar 
acords 

9 Free Art 
[Art lliure] 

Responsabilitat 
social: 
competència 
socials i cíviques 

Podem reflexionar 
sobre el valor de 
l’art de carrer 

Podem canviar 
d’opinió 

10 Domek (La casa) Pertinença Podem reflexionar 
sobre els 
conceptes de casa 
i pertinença  

Podem debatre 
alternatives i 
avaluar-les 

 


