
BASE D’ORIENTACIÓ – ENS DECIDIM! 

Ha arribat el moment de començar a treballar per equips. Abans de posar-vos 

mans a l’obra, us recomano que us poseu d’acord amb alguns aspectes. 

Problema que volem 
solucionar 

- Desig vs. Necessitat. 
- Gènere. 
- Diferències generacions i països. 

Aspecte específic que 

volem solucionar 

 

 

Nom de la subcampanya 
 

 

A qui volem que vagi 

dirigida la subcampanya? 
 

 

Ara, heu de decidir quin producte final voleu fer. Després de parlar-ho entre 

tots, encercleu què fareu:  

- Un cartell. 

 

- Una carta. 

 

- Un vídeo. 

 

- Una postal amb una reflexió.  

I, per acabar, busqueu el producte final que voleu fer i ompliu, entre tots, la 

taula. D’aquesta manera us posareu d’acord i podreu anar tots a l’una! 

Una vegada hàgiu acabat... Ja podreu començar a treballar!  



Cartell:  

El missatge, la informació, que ha de transmetre un cartell ha d’entrar 

visualment i, per aconseguir-ho, la imatge ha de donar gairebé tota la informació. 

Hi ha d’haver molt poc text.  

Font utilitzada: http://www.edu365.cat/batxillerat/artistic/ud/cartell/  

Vertical o 
horitzontal? 

 

Lletra imprescindible 

- Nom de l’ONG (recomanable a la part inferior). 
- Nom de la Campanya (pot ser un subtítol, pot 

acompanyar el nom de l’ONG o anar per lliure). 
- Nom subcampanya (recordeu que és el títol!). 
- Missatge que cridi l’atenció. 

Missatge que cridi 
l’atenció 

 

Quin material volem 
utilitzar? 

 

Quins colors volem 
utilitzar? 

 

Repartició de 
tasques (què farà 
cada membre de 

l’equip?) 

 

 

 

 

Altres aspectes que 
vulgueu afegir 

(com ara formes, 
elements, etc. que 
tots vulgueu que 

apareguin) 

 

 

  

http://www.edu365.cat/batxillerat/artistic/ud/cartell/


 

Carta:  

Una carta és un text escrit en paper mitjançant el qual una persona (el remitent) 
envia informació a una altra (el destinatari). 

Totes les cartes acostumen a tenir sempre una estructura similar, 
independentment del tipus que sigui.   

Les cartes poden ser: 
- Formals: s’envien entre institucions o persones que no es tenen 

confiança. 
- Informals: les que s’envien entre familiars o amics. 

 

Font utilitzada: http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=486  

Des d’on escrivim? 
 

 

En quina data?  
 

 
Com saludarem? 

(penseu si us coneixeu 
o no amb el destinatari!) 

 

 

Idees per a la 
introducció 

 

 

 

Idees per a 
l’exposició 

 

 

 

 

 

Idees per a la 
conclusió 

 

 

 

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=486


Com ens acomiadem? 

(penseu si us coneixeu 
o no amb el destinatari!) 

 

Signatura  

(recordeu que sou 
membres d’una ONG, 

d’una campanya i 
subcampanya!) 

 

 

 

 

Altres aspectes que 
vulgueu afegir 

 

 

 

Una possible estructura és la que us presento a continuació. Hi poden haver 

variants però aquesta acostuma a ser la que més s’utilitza i crec que us pot servir 

com a una bona guia per poder escriure la vostra carta. 

......................................, ..... de ............. de .......... 

..........................................................,  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

................................................, 

................................................................ 

Exemple inspirat de: http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/carta/practica/index.htm  

Lloc i data on s’escriu 

Salutació  

Comiat  

Signatura  

Introducció  

Exposició  

Conclusió  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/carta/practica/index.htm


Vídeo:  
Com sabeu, no hi ha una única manera de fer un vídeo. Tot i això, tots els vídeos 
haurien de complir les següents característiques:  

1. Requereix una planificació. 
2. Ha de ser breu. 
3. Ha de cridar l’atenció (pels canvis de veu, pel dinamisme, etc.). 
4. El missatge que volem transmetre ha de ser clar i específic. 
5. Qui sigui l’espectador ens ha d’entendre però hem de vigilar no dir 

paraules malsonants.  
 

Quins materials 
volem utilitzar? 

 

 

 

A qui va dirigit? 
 

 

 

 

Què direm i de quina 
manera? 

 

 

 

 

 

Repartició de 
tasques (què farà 
cada membre de 

l’equip?) 

 

 

 

 

 

Altres aspectes que 
vulgueu afegir 

 

 

 



Postal amb una reflexió:  

Per una banda, una postal és un text escrit en un paper rectangular mitjançant 
el qual una persona (el remitent) envia informació a una altra (el destinatari). 

Totes les postals acostumen a tenir sempre una estructura similar. Per una 
banda, normalment, trobem un dibuix suggeridor i, per l’altra, trobem escrita la 
informació que volem enviar a l’altra persona. 

Per altra banda, una reflexió és un missatge breu, concís i que té com a finalitat 
que el destinatari, que pot ser qualsevol persona, després de fer-ne la lectura, 
pugui pensar i reflexionar sobre alguna cosa. 

Quan s’ajunten la postal i la reflexió, s’aconsella que la imatge sigui molt visual i 
que el missatge sigui suggeridor però que estiguin molt relacionats. La 
informació reflexiva la podem trobar a la mateixa banda que el dibuix o a l’altra. 

Vertical o 
horitzontal? 

 

Temàtica escollida  

Què dibuixarem? 
 
 

 
Com ho farem? La 

decorarem? 

 
 

 

Materials  

 

 

Quina reflexió 
escriurem? 

(recordeu que ha de tenir 
relació amb el dibuix i que 
sou membres d’una ONG, 

d’una campanya i 
subcampanya!) 

 

 

Altres aspectes que 
vulgueu afegir 

 

 

 

 


