
 

 
 
Senyalística 
Dissabte 19 de novembre 
 
La senyalística és una part de la comunicació visual que estudia el disseny dels 
espais amb la finalitat de facilitar la relació entre les persones i els espais.  
Senyals de trànsit, logos, pictogrames, signes convencionals... omplen els 
espais públics perquè nosaltres ens puguem informar i orientar en tot moment.  
Tots tenen un missatge concret però... I si els desordenem, barregem, modifiquem? 
Quines històries ens poden explicar? En trobem a la literatura infantil? 
 
 
Objectius  

- Reflexionar sobre el significat dels senyals com un mètode de 
comunicació. 

- Conèixer alguns dels significats dels senyals. 
- Conèixer com els autors de literatura infantil incorporen els senyals per 

explicar històries. 
- Aprendre a llegir el significat dels senyals i inventar-ne de nous.  

  
Bibliografia 
Ramos, Mario. El código de circulación. Corimbo, 2010 
Jardí i Soler, Enric. Què vol dir això? Combel, 2019 
Gibert, Bruno. Paraíso. Los Cuatro azules, 2009 
Gay, Gabriel. Vermell i verd. Ekaré, 2019 
Schössow, Peter. El meu primer cotxe era vermell. Joventut, 2010 
 
 
  
Descripció 
1a PART 
Comencem la sessió a la sala infantil.  
Les etiquetes identificatives portaran un senyal de prohibit el pas, tallades en 
rodona i amb el nom escrit a la part blanca. 
Quan arriben, com sempre, donem el nom als infants i ells escriuen les etiquetes 
per als seus pares. 
 
A la sala infantil tindrem un racó preparat amb unes catifes a terra i al voltant, 
cadires i sofàs per als pares. Tot en forma de petit escenari, còmode, perquè hi 
estarem força estona.  
 
Presentació 
En comptes de començar parlant normal, fent la presentació, provarem de 
començar fent una petita pantomima.  
La dinamitzadora es plantarà allà al davant, a l’alçada de la catifa, amb unes cartes 
a la mà. Són alguns dels senyals que apareixen en el llibre de l’Enric Jardí.  



 

 
 
 
 
En silenci, fins que algú pugui pensar que per començar cal prémer el botó de la 
primera carta que estem mostrant.  
 
Botó d’engegar 
Benvinguts (Benvingudes) 
Un cor (estic molt feliç de veure-us) 
Senyal de fred (malgrat el fred) 
Perill (els laboratoris a vegades ho són) En aquest moment, si hi ha moltes 
famílies noves, aprofitarem per explicar una mica què són els laboratoris, la 
importància de cadascú dels que som allà, la responsabilitat de tots nosaltres amb 
la investigació del dia, etc.  
Prohibit de 0-3 (per això no poden venir nens petits) 
Porta d’emergència (si algú no ho veu clar pot marxar discretament) 
Senyal de prohibit (avui parlarem dels senyals. Primer parlarem una mica aquí i 
veurem alguns contes) 
Fletxa (després anirem a la sala tallers) 
Avís gent treballant (a treballar i a jugar amb els senyals) 
Mà senyalant (estàs preparada? I tu? I tu? I tu?) 
 
Comencem! 
Què és un senyal? 
Escoltem les definicions que fan grans i petits... 
Podem llegir-les del diccionari, si la cosa no dona més de sí.  
 
Presentació inicial 
Definició de “senyal” 
2 1 Indicació o avís òptic, acústic o d'una altra natura, codificat o no, que serveix 
per a anunciar o advertir alguna cosa, donar ordres, transmetre missatges o 
informacions, etc.  
 
10 senyal de circulació TRÀNS Placa, disc, cartell, etc., que, en una carretera, en 
un carrer, en un encreuament, serveix per a regular el trànsit, per a advertir els 
conductors dels vehicles d'algun perill o d'algun obstacle, per a donar-los algun 
avís, alguna indicació, alguna consigna, etc., relacionats amb el trànsit. 
 
Tindrem 4 peus de fusta darrere el dinamitzador, que serviran per poder posar 4 
tipus de senyals: triangle, rodó, quadrat, stop. 
Triangle: perill 
Rodó: els vermells són prohibició/ blaves obligació 
Rectangles: informació. Són blaus en general.  
 
 



 

 
 
Mentre anem parlant d’aquest tema, la dinamitzadora va traient els senyals que té 
preparats, un de cada, i els penja, gràcies a un velcro, a cada un dels peus de fusta.  
 
2a PART 
Però, es poden explicar històries amb senyals de trànsit? 
Doncs sí, us vull ensenyar quatre llibres on els il·lustradors juguen amb els senyals, 
però de diferent manera. 
 
La dinamitzadora s’ha preparat els contes i els explica mostrant les il·lustracions 
en veu alta: 
[una opció és no explicar els contes sencers, avisant que estaran a la sala d’actes i 
que es podran agafar en préstec] 
 
Llibre on apareixen senyals i s’utilitzen en el seu sentit real, segons el codi de 
circulació 

Schössow, Peter. El meu primer cotxe era vermell. Joventut, 2010  
 
Llibre on apareixen senyals reals, però que s’utilitzen de forma literària, per 
explicar una història de ficció. Una història dramàtica. 

Gibert, Bruno. Paraíso. Los Cuatro azules, 2009 
 
Llibre on s’utilitza la idea, però s’inventen els senyals per explicar una història de 
ficció. Una història del gènere humorístic.  

Ramos, Mario. El código de circulación. Corimbo, 2010 
Gay, Gabriel. Vermell i verd. Ekaré, 2019 (aquest no l’expliquem sencer, 
només el mostrem) 

 
En aquest número, mostrem també les guardes i els mostrem alguns dels senyals 
ampliats, que hem preparat prèviament, per veure si endevinen el conte referent.  
[als documents annexos hi ha aquests senyals escanejats, però la qualitat, en 
ampliar-los, és molt dolenta. En el nostre cas, hem optat per repintar-los una mica 
posteriorment]  
 
Acabada l’explicació de contes, marxem cap a la sala d’actes. Podem posar algunes 
tires de les obres al llarg del camí, si convingués, per ambientar una mica...  
 
3a PART 
Com trobarem la sala? 
A la sala d’actes tindrem 40 cadires posades en rotllana. Al mig hi haurà l’arbre de 
pinces i algunes per terra al voltant. Quan avisem, tothom agafarà una carta. De fet, 
són pàgines del llibre d’Enric Jardí, que l’hem guillotinat per fer l’activitat (haurem 
d’afegir les que hem agafat per fer la presentació). 
 
 



 

 
A la paret del darrere, fora la rotllana, hi haurà 10 peus de fusta sense senyals 
(haurem afegit els que teníem a la sala infantil). 
 
Penjats a les parets, com si fossin quadres d’una exposició, hi haurà senyals 
reciclats que hem anat recollint d’equipaments municipals del tipus: sortida 
emergència, extintor, ascensor...  
 
A les taules de la tarima hi haurà tot de material d’escriptori que necessitarem per 
al taller.  
 
En un racó discret, tindrem les taules plegades preparades per a la segona part del 
laboratori. 
 
Tindrem la pantalla i el projector preparats amb un PowerPoint que haurem de 
passar.  
 
Al costat de la porta, en un lateral, tindrem un petit expositor, amb capses 
(informal), amb 5 exemplars de cada un dels 5 llibres de la bibliografia, perquè es 
puguin anar consultant al llarg de la sessió i per agafar en préstec.  
 
Què fem? 
Quan entrem, les instruccions per a la gent serà que han de seure en una de les 
cadires.  
Allà els demanarem que, un per un, agafin una de les cartes que hi ha pel terra o a 
l’arbre. 
Saben què vol dir? 
Ho parlem amb el veí de la dreta. 
Ho parlem amb el veí de l’esquerra. 
I ara ens agrupem amb els veïns, grups de 3 o 4. Podria sortir-ne alguna història 
d’aquestes senyals? Deixem 5 minuts i després les compartim en grup. 
 
4a PART 
Mirem el PowerPoint de senyals estranys i divertits i donarem temps per 
comentar-los. 
 
5a PART  
Donem les instruccions per fer una activitat posterior.  
Les possibilitats són moltes, però hi ha coses que hem de tenir present:  
- Hi ha un codi de circulació; per tant, podem inventar, però seguint els colors i les 
formes, etc. l’estètica que marca el codi. 
- Els materials són dels colors propis dels senyals: negre, vermell, blanc, blau, groc. 
- Tenim cartolines, Aironfix de colors, fulls dels colors, regles, cúters, talladores, 
compàs, plantilles de cartró preparades amb formes bàsiques de rodones, 
triangles, hexàgons...  
 



 

 
 
- Podem fer un senyal gran per posar als peus de fusta, que repartirem per la 
biblioteca.  
- Podem jugar amb senyals reals, inventats, modificats... 
- Podem fer un cartell del tipus: “ÉS OBLIGATORI SEGUIR TOTES LES NORMES DE 
SEGURETAT” i posar-hi  tots els dibuixets que vulguem.  
- Podem fer un llibret explicant una història a partir de senyals. 
- Podem no fer res d’això i aprofitar per mirar-nos els llibres.  
- Podem fer unes guardes com les del llibre El código de circulación, fent 
endevinalles. 
 
A partir de les 19 h el laboratori ja s’anirà acabant, tot i que tenim de marge fins a 
les 19.30 h.  
Això ho podem dir perquè a partir de les 19 h, si anem acabant i algú vol compartir 
el què ha fet, doncs ho podem fer, sense cap pressió! 
 
  
Material bàsic 
Guillotinar el llibre de l’Enric Jardí 
10 peus de fusta 
Plantilles fetes de cartró ploma o similar de les formes bàsiques dels senyals, per 
avançar feina. 
Velcro 
AIronfix i cartolines, cartrons... 
Regles, guillotina, compàs, base per tallar... 
De retoladors, només negre, i llapis. 
 
 
 
 
 
 


