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On trobareu la presentació?

http://www.thinglink.com/scene/575351918444937216
http://blocs.xtec.cat/jmrs/
http://www.ub.edu/dllenpantalla
http://www.thinglink.com/scene/574486915600875520


Guió  del taller
- Línies de recerca del FRAC
- Fem animacions amb la poesia
- Hipertextos fragmentats. Minificcions de J. Masó
- Instruccions per al taller
- Resums animats
- Rutes Literàries
- Valoració del taller
- Bibliografia general



Línies de recerca FRAC

Temàtica de la recepció del discurs textual i 
audiovisual, d’acord amb les necessitats detectades en 
els destinataris (docents i discents), en diferents
gèneres i llengües.

Aprofundir en el tractament de les 
TIC com a una altra forma 
comunicativa dins de l’àmbit d’
ensenyament/aprenentatge.



“Hoy sabemos que el alcance al significado de la 
lectura no puede ceñirse exclusivamente a la forma del 
libro y a la descodificación del sistema verbal. Los 
sistemas semiológicos icónicos, los apoyos 
informáticos y otros lenguajes requieren también un 
aprendizaje significativo y son indispensables de lo 
que denominamos hoy comprensión lectora y 
comunicación”.                                       

Ana Díaz-Plaja (2008)





El procés lector



Fem animacions amb la poesia

http://blocs.xtec.cat/frac/10-elemplos/ 

Ambròs, A.; Ramos, J.M. (2007).  Proposta didàctica.  Fem animacions amb la 
poesia. Guix 2. Elements d'Acció Educativa, n. 338,  1-15

http://blocs.xtec.cat/frac/10-elemplos/
http://blocs.xtec.cat/frac/10-elemplos/


Ramos, JM i Ambròs, A. (2008): “Estrategias de recepción del texto poético para el alumnado de la 
ESO” dins de A. Mendoza (coord.) Textos entre textos. Las conexiones textuales en la formación 
del receptor. Barcelona: Horsori. P. 143-158 [Consultable en Didàctica]

http://blocs.xtec.cat/jmrs/gestos-lectors/






algunes valoracions...
•Estructura del poema
•Color del fons
•Text poema (mida, tipus lletra, fragmentació, forma aparició, bafarades…)
•Textos afegits
•Imatges (nombre, simbolisme, relació entre elles, forma d’aparició…)
•Imatges predissenyades, dibuixos i autoformes
•Sons predissenyats
•Recitació, música…
•Relació entre les diapositives
•Infinitat de possibilitats de RE-CREACIÓ  D’HIPERTEXTOS



Hipertextos fragmentats.
(Hipertext 1; Hipertext 2)

Minificcions 



- Ambròs, A. (2014) "Hipertextos fragmentats. Una 
proposta per treballar la competència lectoliterària en 
la formació inicial de docents", Articles 62, pp. 73-82.

Ambròs, A. (2014)  "Hipertextos fragmentados. Una propuesta 
para trabajar la competencia lectoliteraria en la formación inicial 
de docentes", Textos 65, pp. 73-82.

1. REGISTRE DE LECTURA 
ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS

          
HIPERTEXT (1) = RELACIÓ 
QUE UN TEXT “B” 
(HIPERTEXT) MANTÉ  
AMB UN TEXT PREVI “A” 
(HIPOTEXT) en el qual s’
insereix sense ser un 
comentari. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4691589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4691589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4691589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4691589
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4691589
http://www.grao.com/revistas/textos/065-el-corpus-linguistico/hipertextos-fragmentados-una-propuesta-para-trabajar-la-competencia-lectoliteraria-en-la-formacion-inicial-de-docentes
http://www.grao.com/revistas/textos/065-el-corpus-linguistico/hipertextos-fragmentados-una-propuesta-para-trabajar-la-competencia-lectoliteraria-en-la-formacion-inicial-de-docentes
http://www.grao.com/revistas/textos/065-el-corpus-linguistico/hipertextos-fragmentados-una-propuesta-para-trabajar-la-competencia-lectoliteraria-en-la-formacion-inicial-de-docentes
http://www.grao.com/revistas/textos/065-el-corpus-linguistico/hipertextos-fragmentados-una-propuesta-para-trabajar-la-competencia-lectoliteraria-en-la-formacion-inicial-de-docentes


1. REGISTRE DE LECTURA ALUMNAT 2n d’ESO IES Bernat Metge. HIPERTEXT (1)

Moreno Bedmar, Anna M (2013): “Llegim petites grans coses: microcontes, minificcions” . A Cleger, O  y  
de Amo J. M. (Eds); C. Arbonés, M. Prats y  E. Sanahuja (Coord.). La  educación literaria y la e-literatura 
desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula.  ICE de la Universitat de Barcelona. I  [En 
premsa].

https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegim-petites-grans-coses-microcontes-minificcions/microactivitats


algunes consideracions
● Treball de forma lúdica, didàctica i irònica.
● Brevetat minificcions, relectura i “antivirus de la literatura” (Zavala, 

2007).
● Seguim tenim problemes d’inferències a tots nivells.
● Importància del cinema i la televisió  en la formació  literària.

I5: “M’agrada perquè ho has de llegir moltes vegades i et fa 

pensar i pensar fins que arriba un moment que ho pilles tot”, 

I6: “No m’agrada perquè té molts contes embolicats” 



2. Hipertextualització. Hipertext (2)
      Instruccions i exemples 

HIPERTEXT (2) = HIPERTEXT DIGITAL (Landow, 1995 i 2009; Borràs 2012)



      Instruccions 

Aquesta tasca consisteix a què escullis una de les minificcions de Jordi Masó i pensis a quines paraules o 

sintagmes posaries un enllaç per tal de cercar la seva relació amb altres textos, o bé per d’aclarir-ne el significat. 

Has de tenir en compte el següent:

1º El conte o llegenda al qual fa referència la narració ha d’aparèixer, així com també l’autoria o el 

recopilador. Tu has d’escriure la informació bàsica sobre l’autoria, el temps, etc., però pots afegir un enllaç 

directe a Internet per mostrar la versió original de la qual prové.

2º Un mínim d’un hipervincle ha de ser visual o audiovisual, és  a dir, pots posar un enllaç que mostri 

alguna seqüència en concret del conte original, o una recreació, o dos enllaços per comparar les diferències… 

En aquest cas, pots cercar la informació a la xarxa i indicar-ne la procedència.

3º Un mínim d’ un hipervincle ha de ser oral, això vol dir que has d’enregistrar tu la lectura d’algun 

fragment que consideris rellevant atenent la informació que surt a la minificció.

4º L’extensió dels hipervincles escrits no pot passar de 80 paraules, a excepció del primer.

5º Digues si el títol ajuda a comprendre la minificció.

         6º Comenta com és el final. 



Instruccions del taller

2. Registra’t a https://www.thinglink.com/
    Tutorial de ThingLink
       

1. ThingLink és un recurs on pots afegir 
informació  i enllaços a partir d’una imatge.

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/scene/276045820590030849
https://www.thinglink.com/


3. Escull una de les 4 minificcions de J. Masó  en 
català  o de les 2 en castellà  que trobaràs a la 
carpeta compartida del Drive.

4. Un cop registrat a ThingLink, agafa el text que 
vulguis en format JPG. Serà  la imatge base 
damunt de la qual hauràs d’afegir enllaços per 
enriquir la comprensió  del text.



5. Ara ja pots començar a cercar cinc o sis 
enllaços d’Internet per afegir a les paraules o 
sintagmes que consideris oportuns de la 
minificció per tal de facilitar-ne la comprensió  
o enriquir-la. Has de complir les instruccions 
següents:



5’ Instruccions per fer amb el ThingLink:
a) Un hipervincle ha de contenir el conte o 
llegenda original i el seu recopilador.

b) Un hipervincle ha de ser visual.
c) Un hipervincle ha de ser audiovisual. 
d) Un hipervincle ha de ser escrit.
e) Damunt de cada tag escriu una breu 

introducció  per guiar el lector



6. Quan hagis acabat comparteix l’hipertext 
hipertextualitzat al twitter del congrés: 
#SEDLLvlc2014    

7. Escriu dues paraules per valorar el taller i 
digues-les als formadors. Farem un mapa 
visual amb http://www.wordle.net 

http://www.wordle.net


Resums animats
Estratègies de lectura:

Resum de textos narratius

Traducció visual

Explicitació de la inferència

Intertextualitat

La lectura i les TIC a l’aula

CCBB: lingüística i audiovisual, digital i cultural i artística

http://www.institutpm.blogspot.com.es/p/resums-animats.html


http://www.institutpm.blogspot.com.
es/p/resums-animats.html

http://www.institutpm.blogspot.com.es/p/resums-animats.html
http://www.institutpm.blogspot.com.es/p/resums-animats.html
http://www.institutpm.blogspot.com.es/p/resums-animats.html


Instrucció 1
Feu un resum del conte que us pertoqui en vuit oracions, tot seguint l’esquema 
següent:

SITUACIÓ INICIAL ( 1 oració)
FET DESENCADENANT (1 oració)
COMPLICACIÓ (3 oracions)
RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE (1 oració)
SITUACIÓ FINAL (1 oració)
MORALITAT (1 oració)



Instrucció  1



Valoració de la feina 
a través d’un 
Formulari de Google. 

https://docs.google.com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/edit


Algunes consideracions
Seguiment difícil en contextos educatius:

Posicionament de l’alumnat
Gestió aula
Infrastructures (so, imatge, edició...)
Limitacions horàries

Inversió de temps professorat
Competència digital de l’alumnat
Quantificar aquestes actuacions



Rutes literàries

Dracs literaris: una ruta 
literària per Barcelona Llegendari apòcrif de Premià de Mar

https://sites.google.com/site/dracsliteraris/home
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegendari-apocrif-de-premia-de-mar/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegendari-apocrif-de-premia-de-mar/


Valoració  del taller. Google.docs

Contesteu el següent formulari 
per valorar el taller
https://docs.google.
com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hGcePR6e45wwm6rsB5IPHh9VKMpZiuQncCYOIJLuae4/viewform


Bibliografia general

Grup de recerca FRAC 
● https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?

FONT=3&IDI=CAT&PID=36335&IDNC=200910161351130&PAR=FRAC1234

Grup de treball ARA
● http://www.ub.edu/aradll

https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36335&IDNC=200910161351130&PAR=FRAC1234
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36335&IDNC=200910161351130&PAR=FRAC1234
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36335&IDNC=200910161351130&PAR=FRAC1234
http://www.ub.edu/aradll
http://www.ub.edu/aradll


● Amo de, J.M.; Mendoza, A. et alter (coords.) (2014). Estructuras hipertextuales y 
aplicaciones de aula. Ebook. En premsa.

● Arbonés, C. y otros (eds.) (2014). Literatura 2.0 en el aula. Barcelona: Octaedro.  En 
premsa

● Colomer, T. (coord.) i altres (2008). Lectures adolescents. Barcelona: Graó.
● Cleger, O. y de Amo, J. M. (2014): La  educación literaria y la e-literatura desde la 

minificción. Enfoques hipertextuales para el aula. Coords.  C. Arbonés, M. Prats, E. 
Sanahuja. Barcelona. Octaedro.  Ebook. En premsa.

● Mendoza. A. (coord.) (2012). Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación 
del lector literario. Barcelona: Octaedro. 

● Mendoza, A. y Romea, C. (coord.) (2010). El lector ante la obra hipertextual. 
Barcelona: Horsori.

● Mendoza, A. (2008)  (coord.) Textos entre textos. Las conexiones textuales en la 
formación del receptor. Barcelona: Horsori. 

● Landow, G.P. (2009). Hipertexto 3.0. La teoría crítica y los nuevos medios en una 
época de globalización. (Edición actualizada y ampliada). Barcelona: Paidós.

 



MOLTES GRÀCIES!


