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Cinema, literatura 
i territori
Una ruta competencial per 
al primer cicle de secundària
Alba Ambròs  
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La seqüència didàctica competencial que presentem es basa en el trinomi 
educatiu format pel cinema, la literatura i el territori, que 
té l’espai com a nexe d’unió, atès que aquest és un dels 
components clau per contar històries en diferents llenguatges. 
Parteix de l’enfocament comunicatiu de la llengua i contribueix 
a promoure la formació literària, cinematogràfi ca i patrimonial 
de l’alumnat de primer de secundària.
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que pren vida als territoris. És el que s’anomena 
patrimoni immaterial (Santacana i Llonch, 2015, 
p. 25-28). A més, les ciutats sempre han tingut 
poder narratiu per al binomi format pel cinema 
i la literatura, que disposa de propostes didàcti-
ques interessants (Romea, 2005; Ambròs i Breu, 
2007; Breu, 2012).

Des de l’àmbit literari i la didàctica de la llengua 
i la literatura, s’ha vinculat aquest espai urbà a 
la creació d’un escriptor. Són ben conegudes les 
rutes o les geografies literàries que s’han creat per 
afavorir l’educació de l’alumnat de secundària en 
aquest àmbit (Soldevila, 2009; Romero i Trigo, 
2012, i la pàgina Endrets: Geografia Literària 
dels Països Catalans2). Cal sumar-hi, també, unes 
altres vinculacions que s’estableixen entre el terri-
tori i la literatura, com ara, per exemple: Díaz-
Plaja, Ramos i Prats (2015), i Prats i Ramos (2015). 
Innovacions didàctiques sobre les rutes literàries 
que inclouen la tecnologia i l’ús de la geolocalitza-
ció (consisteix a agregar manualment i de forma 
voluntària la localització geogràfica d’un objecte 
mediàtic determinat a les metadades del mapa), 
la qual cosa permet georeferenciar qualsevol tipus 
d’informació a la xarxa. La seqüència que presen-
tem s’inclou en aquesta línia.

Aquest tipus d’escriptura espacial ofereix una 
nova manera de vincular-se als espais urbans i 
de crear noves narratives sobre un mateix teixit, 
una evidència també d’una càrrega emotiva, 

L
a comunió de llocs en aquesta seqüència 
inclou el tractament de l’espai des de tres 
punts de vista (el literari, el cinematogràfic 
i l’urbà) que conflueixen en el virtual, ja 

que s’ha creat Espaidecine1 per treballar una part 
de les activitats de la seqüència relacionades amb 
sis curtmetratges premiats..

L’espai de la narració es construeix a partir del 
suport discursiu i, mentre en la literatura es rea-
litza a través de les paraules, en el cinema, l’espai 
del relat fílmic ens és donat per una imatge 
concreta. El text literari ens convida a ser crea-
tius i imaginatius a l’hora de pensar en un lloc 
que, d’entrada, és abstracte. Els mecanismes que 
utilitza el cinema són diferents, perquè és una 
realitat complexa que implica aprendre a mirar 
l’espai que es veu i el que no es veu a través de la 
pantalla, ja que també en condiciona la recepció 
(Neira, 1998; Radulescu, 2014). A nivell descrip-
tiu, la constatació de les característiques físiques 
de l’espai i l’enumeració dels objectes que el com-
ponen permet extreure informacions importants 
per contextualitzar la història i ajudar a crear-ne 
un de general. En la seqüència, es proposa rea-
litzar aquest treball a partir del visionament de 
sis curtmetratges que segueixen un itinerari pel 
potencial educatiu que tenen (Zavala, 2015). La 
trama que presenten es pot ubicar, fàcilment, en 
un territori concret, a partir del qual els alumnes 
escriuran una narració literària. 

Les ciutats, a través del seu espai urbà, ens 
ofereixen un arrelament simbòlic al patrimoni 
cultural que ens ajuda a definir-nos com a éssers 
humans que pertanyem a un lloc, que formem 
part d’una cultura i que entenem la vida d’una 
manera determinada. La tradició oral, els trets 
lingüístics i sonors, la literatura popular, etc. 
formen part també d’aquest llegat que traspua i 

■
La tradició oral i la literatura 

popular formen part d’un llegat 
que traspua i pren vida 

als territoris
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i elements hipertextuals dels curtmetratges 
treballats, per prendre consciència de les 
diferències entre el tractament de l’espai a la 
literatura i al cinema. 

4.  Dissenyar una ruta i seguir-la (de manera 
virtual o presencial) pels espais de la ciutat, 
a través de la visualització dels curts que 
s’hi han georeferenciat i la lectura de les 
històries inventades (hipertextos), a fi  de 
refl exionar sobre la mirada creativa vers 
l’espai urbà proper. 

Continguts específi cs
Els continguts de la seqüència pertanyen al 
primer cicle d’educació secundària de l’àrea de 
llengua i literatura catalana o castellana.
• Descripció d’espais en textos narratius. 

Característiques i vinculació als gèneres.
• Concepció de l’espai fílmic: l’espai que es veu 

(ambientacions i localitzacions) i l’espai que 
es fi lma (planifi cació).

• Producció de textos narratius i descriptius 
vinculats a la ciutat com a zona literària i 
intertextual.

• Ús de les TIC per fer cerca d’informació i 
tractament de la informació verbal, audiovi-
sual i virtual.

Seqüencia de les activitats

Fase inicial - activitat 1: presentació  
dels objectius de la seqüència (1 sessió,  
a l’aula)
En aquesta sessió, s’hi presentaran els objectius 
de l’activitat. Com a avaluació prèvia per detectar 
els coneixements de l’alumnat en referència al 
que es pretén dur a terme, es demana que pensin 
en algun espai del seu poble o ciutat que els 
agradi molt i que el descriguin, per tal que 
els companys el puguin endevinar. L’activitat es 

perquè s’hi vincula algun tipus de sentiment 
(Barreneche, 2012). Per tant, en veu de Soldevila 
(2009, p. 13):

Cada sensibilitat veurà diferent un mateix 
paisatge i el món. Tot paisatge és reinventat 
tantes vegades com un nou impuls creador o 
lector s’hi acara. 

CONTEXTUALITZACIÓ I SEQÜÈNCIA 
DIDÀCTICA
El context d’aplicació de la seqüència encaixa 
a les classes de llengua i literatura catalana o 
castellana, i també és possible utilitzar-lo, si es 
considera oportú, a les classes de tutoria o d’ètica, 
atès el contingut que pot treballar-se a partir dels 
curts escollits. S’hi respecta la llengua original del 
curtmetratge, català o castellà, per desenvolupar 
totes les activitats. L’experiència s’ha portat a 
terme amb un grup reduït d’estudiants de primer 
d’educació secundària d’un institut de Caldes de 
Montbui. 

Tot seguit, presentem els elements clau de la 
seqüència didàctica.

Objectius
1.  Identifi car els elements clau de l’espai fílmic 

a través del visionament i l’anàlisi de sis 
curtmetratges per prendre consciència de la 
importància que l’espai (el que es veu i el que 
no) té en la narració d’històries audiovisuals.

2.  Prendre consciència de com l’espai i la seva 
ambientació condiciona la creació d’històries 
vinculades a gèneres literaris i cinemato-
gràfi cs concrets.

3.  Escriure i narrar una història breu contex-
tualitzada en una zona concreta de la ciutat 
a través de la inclusió d’elements descriptius 
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metratge i, abans de visionar-lo, cal fer unes acti-
vitats prèvies clicant a l’enllaç que s’hi pot trobar. 
La darrera pregunta de les activitats prèvies es fa 
a partir d’una imatge capturada del curt, per tal 
de motivar la reformulació de les hipòtesis crea-
des a partir del títol. Un cop fetes i comentades 
les activitats prèvies, ja es pot procedir a veure’l 
i, a continuació, seguir amb les altres activitats. 
Després d’analitzar cada curtmetratge, en una de 
les preguntes finals, es demana als alumnes que 
activin el seu intertext lector i que justifiquin a 
quin lloc del seu poble o ciutat situarien l’acció 
principal de cada curt. Es recomana que el treball 
sobre els curts es realitzi en grups de tres o qua-
tre estudiants i, al final de cadascun, es faci una 
posada en comú general. Una vegada s’han vist i 
s’han comentat tots els curts, cada grup escull el 
que més li agrada per contextualitzar-lo a la ciu-
tat i després escriure’n la recreació hipertextual. .

Fase de desenvolupament - activitat 3:  
la descripció dels espais en textos literaris 
i les seves característiques (2 sessions, 
espai d’aula)
En aquestes dues sessions, cal posar l’accent en les 
característiques de la descripció dels espais de les 
obres literàries, és a dir, definir-ne la descripció, 
per què es descriu, qui ho fa, tipus de continguts 
que hi apareixen, la finalitat informativa que té 
per al lector, etc. Es proposa treballar diverses 
descripcions d’espais d’obres literàries adients per 
als estudiants de primer de secundària, per tal que 
n’analitzin els trets principals i es fixin, sobretot, 
en la manera com la precisió del lèxic els ajuda 
a crear la imatge mental del que s’ha descrit i les 
expressions usades per organitzar la descripció 
de l’espai i articular-lo. Recomanem consultar el 
material de la primera unitat del quadern de tre-
ball publicat per Busquets, Ramos i altres (2011), 

pot realitzar per parelles o en grups de quatre. 
Després, es llegirà i es comentarà un fragment 
d’un text literari que sigui descriptiu, pregun-
tant com s’imaginen que pot ser el lloc descrit. 
Finalment, es pot veure un dels curts seleccionats 
(El Petit Equip, per exemple), per comentar quin 
és l’escenari principal escollit i quines diferències 
hi ha entre les descripcions prèvies.

Fase de desenvolupament - activitat 2: 
visionament i anàlisi dels sis   
curtmetratges (3-4 sessions, en una aula 
amb ordinadors i connexió a Internet) 
Per poder treballar els continguts relacionats 
amb l’espai fílmic i la intertextualitat, s’han esco-
llit sis curtmetratges que ocorren en zones comu-
nes a totes les ciutats. Per exemple: El Petit Equip 
(Gómez i Resines, 2011) té lloc en un camp de 
futbol; Pipas (Burló, 2013), en un parc, i els altres 
quatre combinen un espai central amb subespais 
articulats entre si que ajuden a estructurar la his-
tòria. Un altre aspecte que s’ha tingut en compte 
a l’hora de preparar les activitats dels curtme-
tratges ha estat l’anàlisi dels espais fílmics que es 
veuen, la planificació, el zoom, els tràvelings, etc. 

Totes les activitats relacionades amb els curts es 
troben a Espaidecine i es poden realitzar en línia 
a través dels formularis del Google Drive. S’ha 
respectat la llengua de cada curt per a les activi-
tats. N’hi ha dues en català i quatre en castellà. 
En aquest espai virtual, s’hi presenta cada curt-

■
Es llegeix un fragment d’un text 
literari descriptiu i es pregunta 

com s’imaginen que pot ser 
el lloc descrit
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història en l’espai urbà escollit. Als equips que 
tenien més d’un espai, després del reportatge 
fotogràfi c, se’ls recomana que n’escullin un o 
dos. Per tal que experimentin, cal animar-los a 
defugir la fotografi a estàndard, per aquest motiu, 
a manera orientativa, s’han previst dues sessions. 
Totes les fotografi es es poden compartir amb el 
docent usant algun repositori virtual, en aquest 
cas, es va emprar Picassa. Vegeu-ne exemples a 
Espaidecine.

Fase de síntesi - activitat 5: inventar   
o recrear una història en un espai urbà  
(2 sessions, a l’espai d’aula) 
Aquesta activitat de síntesi ajuda a recontextua-
litzar tot el que s’ha treballat prèviament sobre 
els diferents espais i que ha de contenir elements 
hipertextuals del curt escollit. La consigna con-
creta es pot consultar a Espaidecine. Cal tenir 
present la importància de la reescriptura al llarg 
de tot el procés i de les consignes clares sobre 
què ha de contenir per respondre al que s’ha 
demanat. Una vegada han escrit les històries, 
es proposa que se les intercanviïn per grups i 
que revisin si s’entén, si compleix els requisits, 
si conté la fotografi a, si és correcta pel que res-
pecta a la normativa lingüística, etc. Després de 
la revisió i de la reescriptura dels textos, quan 
escaigui, se’ls proposa que els gravin en àudio. 
Abans de fer-ho, cal que ho practiquin algunes 
vegades seguint aspectes generals de la prosòdia. 

titulat Fixa-t’hi bé!: La descripció d’un espai. Es 
pot reprendre la descripció inicial que van fer 
els estudiants sobre alguna zona urbana, per tal 
de comparar-la amb el que s’acaba d’aprendre i 
enriquir-la amb els elements comentats.

Fase de desenvolupament - activitat 4: 
reportatge fotogràfi c (2 sessions, llocs 
escollits de la ciutat)
A la darrera sessió dels curts (activitat 2), cada 
grup de treball ha d’escollir-ne un i també ha de 
comentar a quin lloc del poble o de la ciutat en 
situaria la trama. A l’hora de realitzar aquesta acti-
vitat, ens podem trobar amb situacions diverses: 
hi ha acord sobre l’espai escollit dins del grup, no 
hi ha acord i se’n proposa més d’un, hi ha acord 
però els estudiants el volen canviar poc abans de 
realitzar el reportatge fotogràfi c, etc. Qualsevol 
opció és interessant i formativa, l’important és 
que justifi quin el perquè d’un lloc, d’un altre o 
del canvi. El que han de fer ara és un reportatge 
fotogràfi c de la zona on situarien el curt. A l’hora 
de dur a terme el reportatge, han d’experimentar 
amb la planifi cació treballada prèviament als 
curts i que poden tornar a revisar. Cal captar les 
millors mirades de l’espai urbà des de diferents 
punts de vista que els suggereixin una història 
divertida i original. Les fotografi es tenen la fi na-
litat d’activar l’intertext lector, urbà i audiovisual 
dels alumnes com a mecanisme creatiu i també 
de comprensió sobre el que han treballat al curt 
anteriorment. Per comprendre millor les possibi-
litats expressives visuals i verbals, poden pensar 
en el color, en l’enfocament, en el que es veu 
fora i dins de l’enquadrament, en la manera 
com poden captar una emoció o una olor, etc. 
Les fotografi es, cal fer-les en els mateixos grups 
de treball, i els estudiants han de tenir present 
que els serviran per inventar o reescriure una 

Cinema, literatura i territori
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Desenvolupa la formació audiovisual, literària 
i geogràfica de l’alumnat, així com les habi-
litats de comprensió i expressió. Pel que fa a 
l’avaluació, i bo i partint dels trets peculiars de 
la seqüència, comentarem les evidències que 
tant l’alumnat com el docent poden tenir en 
compte per dur a terme una avaluació qualita-
tiva i formadora.
• Realitzar totes les activitats encomanades 

amb responsabilitat i bona predisposició, 
cercant informació quan calgui.

• Treballar en grup repartint les tasques de 
manera col·laborativa.

•  Visionar críticament els sis curtmetratges i 
analitzar-ne el discurs.

•  Utilitzar els recursos digitals emprats des 
d’un punt de vista comunicatiu i efectiu.

•  Escriure i revisar el text narratiu seguint les 
pautes donades i vetllant per la correcció 
normativa.

•  Oralitzar la narració amb bona prosòdia (pre-
sencialment en la ruta o en l’enregistrament).

•  Mostrar una actitud participativa i predispo-
sada perquè la seqüència funcioni bé dins de 
l’institut i fora.

El cinema, la literatura i el territori formen 
part de les nostres vides. La seqüència contri-
bueix a realitzar la construcció ideològica del 
patrimoni cultural de la ciutat a través d’una 
mirada que parteix del cinema, d’un conei-
xement i d’un reconeixement que afavoreix 
la intertextualitat literària, cinematogràfica, 
urbana, d’objectes, etc. (Mendoza, 2013). Es 
tracta d’una oportunitat per convidar els ado-
lescents, i també els docents, a detectar unes 
altres lectures possibles de la ciutat a partir 
d’elements referencials que ens ajuden a conèi-
xer i estimar l’espai en la ubicació del nostre 
entorn més proper (Huerta, 2015).  ◀

Una opció és penjar els àudios als espais urbans 
per poder fer la ruta presencial o virtualment. 
Vegeu-ne exemples a Espaidecine.

Fase de síntesi - activitat 6: geolocalitza-
ció dels curts i de les històries (1 sessió)
A mesura que van acabant la redacció i la gra-
vació dels textos, es proposa als estudiants que 
georeferenciïn manualment en un mapa els curts 
que han treballat i les històries que han creat. La 
geoplataforma que s’ha fet servir és la de Google, 
però se’n pot escollir qualsevol altra. Cal anar 
situant cada curt i l’hipertext creat en el punt 
acordat. Animem els estudiants que ho facin, 
atès que senten molta atracció per aquest tipus 
d’activitats. Una vegada s’ha geolocalitzat tota la 
informació al mapa, es proposa decidir entre tots 
un itinerari de la ruta virtual o presencial. Cal 
posar èmfasi en els criteris per decidir la ruta. 
Vegeu-ne exemples a Espaidecine.

Fase de síntesi - activitat 7: ruta virtual  
o presencial (1 o 2 sessions)
Aquesta darrera activitat proposa seguir la ruta, 
ja sigui de manera virtual o presencial. Si es 
fa trepitjant el territori, es recomana que les 
històries es llegeixin en veu alta en el lloc on 
toca, per tal de contribuir a desenvolupar les 
habilitats lectores en espais oberts i davant 
d’altres persones. Es tindran en compte els 
aspectes prosòdics que caldrà haver preparat 
anteriorment. 

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ  
I CONCLUSIONS
La seqüència competencial és motivadora, 
flexible i fàcil d’adaptar a qualsevol context. 
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