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Com es relacionen els nens i 

nenes amb les imatges dels 

seus llibres?

Què hi veuen de si mateixos en 

les representacions visuals?

Com influeixen aquestes 

imatges en la seva interpretació 

del món?



investigadora historicista: objecte

COM 

INVESTIGAR

SOBRE UN TEMA?



investigadora etnògrafa: subjecte



LLIBRE D‘ APRENENTATGE



Quin és el teu llibre favorit?





LA NOSTRA RELACIÓ AMB LES IMATGES

COMPRENSIī

SIGNIFICAT

De qu¸ ens parla

aquesta imatge?

Qu¸ hi veus a

aquesta imatge?

Imatges com

a representacions

EXPERIéNCIA

ESTéTICA

Qu¸ t'evoca

aquesta imatge?

Qu¸ sents davant

d'aquesta imatge?

Imatges com

a obres d'art

Converses culturals



Quina imatge triaries del teu llibre?



COMPRENDRE LES IMATGES

- Què veiem en aquesta imatge?

- De què ens parla aquesta imatge?

- Què podem aprendre d‘allò que veiem?



parlen del que veuen, s‘imaginen o saben

Quan els nens han d‘interpretar una imatge:



CONVERSA SOBRE ELS PERSONATGES

- QUINS PERSONATGES APAREIXEN AL TEU CONTE?

Jo tinc un rei! (Alejandro: “Cuentos clásicos”)

-QUÈ VEIEM EN AQUESTA IMATGE?

Un rei.

-DE QUÈ ENS PARLA AQUESTA IMATGE? 

D‘un rei antic. Els reis antics manaven, els altres havien de fer el que ell deia. 

Els d‘ara són normals, com nosaltres.

-QUI TÉ ALGUN ALTRE REI?

Ningú. Els contes d‘ara no tenen reis perquè ja no manen.

-QUÈ PODEM APRENDRE D„AIXÒ QUE VEIEM?

Que els contes d‘ara ens parlen de coses d‘ara...

(Les històries i les imatges serveixen per explicar coses de cada època.)

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).



ART o IL·LUSTRACIONS?

Penseu que les il·lustracions dels

llibres podrien estar penjades

a un museu?

Maria: Algunes sí, altres no.

Les que sí, perquè sí?

...



Perquè fan servir una tècnica que utilitzen els pintors de museus!

Andy Warhol „Autoretrat“

Anthony Browne „Cosita linda“



Perquè són boniques...

Ana Juan „Comenoches“ Marc Chagall „Per sobre de la ciutat“



El álbum ilustrado, en mi opinión es el 

primer acercamiento del niño al arte 

visual. 

Merece la pena proponerles, a los 

pequeños, libros diversos para que 

comprendan lo importante que es tener 

opiniones propias y para que entiendan 

que cada libro nace de la interpretación 

poética que ofrece su visión particular, su 

mirada personal. (...) 

Pero no todos los libros ilustrados son de 

buena calidad, no todos hacen referencia 

al arte, no todos son necesarios... 

No podemos salvarlos a todos.

Chiara Carrer, Il·lustradora


