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Conceptes principals del projecte DIALLS

Alfabetització 
cultural Multimodalitat

Diàleg i 
argumentació



Continguts Sessió C. Textos multimodals

I. Què és un text multimodal?

II. Com es pot implementar a l’aula 
per fomentar el diàleg 
argumentatiu? Exemples



Un text és multimodal quan 
utilitza una combinació de 
sistemes modals o maneres 
de transmetre missatges: 
parla, imatges, gestos...

La tecnologia ha impulsat la promoció de 
noves composicions textuals, constituïdes per 
elements derivats de les múltiples formes del 
llenguatge (escrit, oral i visual)

Què és la multimodalitat?
El text MULTIMODAL ha anat adquirint, cada 
vegada més, noves configuracions que 
transcendeixen paraules, frases i, sobretot, la 
modalitat escrita del llenguatge.

VERBAL  (vocabulari, proposicions)
VERBAL imatges mòbils o immòbils, colors) 
SO (música, ritme, volum)
GESTUAL (moviment, llenguatge corporal, 
gestos) 
ESPACIAL (organització en l'espai, direcció)  



El poder de la imatge

La imatge, com a paraula, és 
multisemiòtica: té diversos 
significats i interpretacions, té el 
seu propi “llenguatge” i gramàtica.
La imatge té:
• Un significat literal = no codificat = 

declaratiu (símbol) 
• Un significat simbòlic = codificat = 

no declaratiu (metàfora)
És important que els estudiants 
identifiquin i comprenguin la relació, 
la interacció i la sinergia entre 
imatges, símbols i metàfores 
relacionades.

Els curtmetratges muts permeten:
• Proporcionar més estímuls (vs. text 

escrit).
• Promoure el pensament crític i la 

creativitat.
• Promoure l’alfabetització cultural i 

intercultural.
• Cultivar intel·ligències múltiples 

(Howard Gardner).
• Cridar més l’atenció de nens i joves.
• Potenciar la memòria.
• Desenvolupar habilitats de diversos 

tipus d’alfabetització, tant important 
per al segle XXI.



Textos sense paraules com mediadors
del diàleg i l’argumentació

Com s’expressa 
la multimodalitat 
al projecte 
DIALLS?

Llibres il·lustrats muts

Curtmetratges muts

Produccions culturals de l’alumnat

Les narracions mudes i 
multimodals
proporcionen punts de 
partida i perspectives
diversos



Quins sistemes modals s’utilitzen en els
curtmetratges a DIALLS?

IMATGE MÒBIL I IMMÒBIL

ORGANITZACIÓ ESPACIAL

MOVIMENT

EFECTES DIGITALS

BANDA SONORA

PARAULES



Com iniciar el diàleg?

La 
història

L’espai

Els
personatges

Els
sons

Els
colors

Les 
imatges

A l’hora d’iniciar el diàleg a l’aula 
sobre un material multimodal, es pot 
seguir aquest guió:



La història: guió de possibles preguntes 

• Què passa a la història?
• Quins són els principals esdeveniments?
• On transcorre la història?
• Sobre qui o què és la història? Com ho podem saber? 
• Sabem en quin període de temps transcorre la història?
• Què creieu que va passar abans que comencés la narració?
• Què pot passar després, després de finalitzar la narració?
• Aquesta història et recorda una altra història? T'agrada? Per 

què??
• Com voldries que acabés o continués la història?



L’espai: guió de possibles preguntes 

• On té lloc l’acció?
• Creus que la història es desenvolupa en un lloc concret? 
• Si és així, per què en aquesta ubicació?
• Quan i com canvia la ubicació?
• Com pot afectar la ubicació els personatges i el seu 

comportament?
• Com creus que hauria estat la història si hagués passat en un 

altre lloc?
• Hi havia llocs que voldríeu veure, però que no havíeu vist a la 

història?



Els personatges: guió de possibles preguntes 

• Hi ha algun personatge principal? Quin?
• Com són els personatges principals?
• Com se sap què pensen i / o com se senten els personatges?
• Com es comporten els personatges? 
• Com es comporten amb els altres personatges?
• Com ens informa el comportament del personatge sobre les 

seves emocions i pensaments?
• T'agrada el personatge principal? Per què?
• Quin personatge t’agrada més? Per què?
• Alguns dels personatges us recorden un altre d’una altra història? 



Els sons: guió de possibles preguntes 

• Quants sons diferents podeu sentir? 
• Què són? Hi ha música al curtmetratge?
• Com et fa sentir la música?
• Quan canvien els sons? Què passa quan el so o la música 

canvien?
• Si heu sentit els sons sense veure les imatges, ens podeu 

explicar què està passant? o Hi ha moments de silenci a la 
pel·lícula? Quan?

• Quina cançó afegiríeu a la pel·lícula?



Els colors: guió de possibles preguntes 

• Quins colors hi veieu? 
• Quan canvien els colors? Per què?
• Què us diuen els colors sobre l’hora del dia en què es 

desenvolupa la història?
• Quins són els colors principals de la història? 
• N’hi ha colors que són més importants que d’altres? Per què?
• Per què creus que s’utilitzen certs colors?
• Creus que alguns dels colors estan associats a determinats 

personatges?
• Com seria la història si s’utilitzés un altre esquema de colors, per 

exemple, en blanc i negre o només en un color?



Les imatges: guió de possibles preguntes 

• A través de "quins ulls" hem vist la història? 
• Quan i com veiem els diferents punts de vista dels personatges?
• Quan es mou la càmera i quan es queda parada?
• Com es mou la càmara?
• Com ajuda la càmera a explicar la història? 
• Per què es van triar certes imatges?



“Papa's boy” 
(8-9 anys)

Exemple d’activitat segons els principis 
d’ensenyament dialògic

Aquest curtmetratge CGI, coproduït a Irlanda i Finlàndia, tracta 
sobre el gènere. La pel·lícula es va preparar originalment com a 
part d’un projecte que celebrava la música de Chopin. Tot i que el 
coneixement de Chopin no és en absolut necessari per a l’èxit de 
la pel·lícula, aquesta informació afegeix una capa de context 
europeu al valor de la història com a eina pedagògica. 

Un ratolí, codificat com a nen, no compleix les expectatives del 
seu pare. Tot i que el seu pare era un famós boxejador, li interessa 
ballar ballet en tutú. 

No obstant això, el seu moment per brillar arriba quan un gat 
ataca el seu pare. A través del ballet, el ratolí és capaç d’escapar 
de les urpes del gat i salvar el seu pare. La moral de la història és 
clara: celebra la diferència i estima els teus éssers propers pel que 
són. Els nens de 4 a 7 anys podran respondre de manera àmplia a 
aquesta pel·lícula, mentre que els nens de 8 a 11 anys podran 
crear un debat reflexiu sobre les qüestions que planteja: 
inconformisme de gènere, família, tolerància,... 

És interessant considerar com la noció de rols de gènere pot 
entrar o no en el diàleg quan s’utilitza aquesta pel·lícula amb nens 
de 12 a 15 anys.

https://vimeo.com/359247673


• Com resumiries aquesta història en poques paraules?
• Quins són els moments més importants?
• Quines van ser les vostres idees inicials sobre el personatge 

principal o el tema de la història?
• Quina és la importància del so a la història? 
• Quin aspecte de la banda sonora va semblar més 

impressionant?
• Quina influència va tenir la música en el que vas sentir?
• Com descriuríeu els colors d’aquesta pel·lícula?
• Quina influència van tenir els colors en el que vas sentir?

Exemple. Començem, amb una classe de 2n 
cicle EP.



• Quines van ser les primeres impressions sobre els 
personatges?

• Qui és el protagonista?
• Com es comporten tots els personatges? 
• Què podem dir de les seves expressions facials o del 

llenguatge corporal?
• Què passa amb la seva roba i / o aficions?
• Què podrien sentir els diferents personatges? 
• Què estan pensant? Com ho sabem?

Exemple. Continuem, amb una classe de 2n 
cicle EP.



Exemple d’activitat: 
EXPLORAR LES EMOCIONS / SENTIMENTS DEL 
PARE I DEL RATOLÍ FILL
Demaneu al vostre alumnat que comenti els 
problemes següents amb el seu petit grup i després 
compartiu totes les idees en un debat amb la resta 
de la classe:

Quines són les diferents emocions / sentiments del 
pare en diferents moments de la història?
Per què? Com ho saps?

Quines són les diferents emocions / sentiments del 
ratolí en diferents moments de la història?
Per què? Com ho saps?

Exemple. Per terminar, amb una classe de 2n 
cicle EP.



Exemple. Tanquem, amb una classe de 2n 
cicle EP.

•Us ha agradat com va acabar la història? 
Per què?
•Per què creieu que es va escollir aquest 
final?
•Què creieu que pot passar després, després 
de finalitzar la història?
•Com voldríeu que continués la història?
•Voleu suggerir un final alternatiu?



• Les sessions DIALLS volen plantejar debats sobre temes culturals al 
voltant de la Responsabilitat Social i la Convivència.

• Els curtmetratges s’utilitzen com a trampolins per a aquestes 
discussions, però sempre és possible veure la mateixa història diverses 
vegades per explorar significats més profunds i cridar l’atenció sobre els 
detalls cinematogràfics.

• Els debats sobre la història són encara més rics si l’alumnat pot utilitzar 
el llenguatge de la pel·lícula per descriure moments que considera 
importants.

Debats sobre les històries més enllà del recurs concret

Important no oblidar ... Aquests són només alguns suggeriments i idees sobre com mediar l’explotació de 
les històries sense paraules amb el vostre alumnat. No dubteu a deixar volar la imaginació.



Suggeriments i recordatoris finals
• Planifiqueu sempre l’activitat: Analitzeu la història abans de compartir amb 
l’alumnat, per conèixer el potencial del què es podria explorar.

• No tingueu pressa: Dediqueu temps a discutir cada un dels aspectes de la 
història. 

• Feu hipòtesis: Les imatges inicials es poden utilitzar per convidar prediccions 
sobre els personatges i la trama. 

• Avalueu les conjectures: A mesura que continua la lectura o el visionat, es poden 
tornar a valorar aquestes prediccions. 

• Escolteu a l’alumnat: Quan es discuteixen imatges, l’alumnat pot compartir les 
seves idees i interpretacions. 

• Sigueu empàtics: Considereu la perspectiva i l'efecte que la història té sobre el 
lector / espectador. 

• No descuideu els aspectes formals com a portadors de significat: Considereu 
els colors, l'enfocament i les formes.

• Sigueu receptius a idees alternatives de l’alumnat.


