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“Una imatge moltes paraules” és un 

projecte col•laboratiu que comença a 

partir de la inquietud d’un grup de 

mestres de Pedagogia Terapèutica i 

Audició i Llenguatge per connectar i 

compartir les activitats que es realitzen 

en diferents aules. 

 

Aquest projecte té com objectiu la 

interacció entre diferents alumnes amb 

dificultats a l’àrea comunicativo-

lingüística 

 

 

Es tracta d’una experiència que té com objectiu principal el desenvolupament de la competència 

comunicativo-lingüística dins l’àmbit de les seves habilitats: llegir, escriure, escoltar i parlar, així 

com contribuir al desenvolupament emocional i d’interacció social a través de l´ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

El desenvolupament del projecte consta d’uns temes centrals, escollits pels alumnes, que es 

creen a través de l’intercanvi de les quatre tasques : imatge, text, àudio i vídeo. 

 

 
https://sites.google.com/site/unaimagenmuchaspalabras/ 

https://sites.google.com/site/unaimagenmuchaspalabras/
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El procés a seguir és el següent 

 

Sobre un tema escollit de forma 

consensuada, l’alumne crea una imatge que 

representa el tema (tasca 1). L’objectiu és 

potenciar l’expressió d’idees, sentiments i  

 

 

 

Aquesta tasca serà tramesa als participants d’altres aules, on s’incorpora text a la imatge (tasca 

2). Permet l’ escriptura creativa a partir d’una certa imatge, desenvolupant tècniques per 

planificar, organitzar i presentar les produccions escrites 
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El producte d’imatge i text es torna a enviar a altres aules. Aquesta vegada, els alumnes 

afegeixen àudio al material rebut (tasca 3). Facilita el desenvolupament de les capacitats 

d’expressió oral, l’atenció i la discriminació auditiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, es presenta el tema mitjançant 

l’elaboració d’ informació audiovisual, amb un 

vídeo en el què s’integra l’ús de la imatge, el so i 

el text treballat en el procés (tasca 4). L’objectiu 

final és crear actituds de crítica constructiva cap 

a la informació creada i rebuda. 
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L´ús de les eines permet transformar la feina que va arribant d’ una forma divertida i amena i 

compartir-la en un site (https://sites.google.com/site/unaimagenmuchaspalabras/) que permet 

obrir les experiències portades a terme a l’aula, no només al centre, sinó també a les famílies i a 

la resta de la comunitat educativa, en tant que es permet l’accés i el seguiment del procés. 

Aquest procés facilita que l’alumne desenvolupi actituds d’autocrítica i el sentit de la feina ben 

feta, atès que la feina final dependrà d’allò realitzat per tots els components. 

Alhora, afavoreix l’esforç i el gust per presentar les activitats amb dibuixos divertits i originals, 

l’escriptura de textos senzills i organitzats, la fluïdesa en la lectura cuidant la veu i l’entonació, tot 

realitzant presentacions personalitzades.  

S’observa com els alumnes van adquirint més confiança i autonomia no només amb l´ús de les 

eines, sinó també en el de les seves produccions. Estan segurs del què volen fer i com ho volen 

fer. Per als alumnes és màgic veure com, al final del procés, la imatge que van regalar s’ha 

transformat en una història en vídeo i també com ells han permès que la resta de la història 

també es transformi. 

“Una imatge moltes paraules” és una alternativa que permet compartir la creació, transformació, 

presentació i valoració d’activitats d’expressió i comprensió oral i escrita de forma conjunta, fent 

que els alumnes participin del seu propi aprenentatge. 

 


