
                                                                                  

DISSENYEM UNA EXPOSICIÓ

Objectius

 
- Aprendre a donar valor als treballs realitzats a l’aula amb el disseny d’una exposició.
- Analitzar i treure partit dels espais dels que disposem per exposar.
- Experimentar amb la manipulació de material reutilitzat per a fer el muntatge expositiu.

Descripció de l’activitat

 
En  aquesta  proposta  es  vol  donar  eines  per  preparar  una  activitat  en  la  qual  l'alumnat 
utilitzarà alguns dels treballs realitzats durant el curs per dissenyar i muntar una exposició. Es 
pretén que l'alumnat torni a observar els treballs, els ordeni, en faci una selecció i hi busqui 
un sentit de conjunt que guiarà la idea per muntar l’exposició. També es vol que l’exposició  
sigui un treball creatiu més, que ens obliga a pensar allò que volem explicar. La proposta 
també pretén observar els espais on hem d’exposar: les parets, els terres, els sostres, les  
finestres,  per  veure  com  en  traiem  partit.  Finalment,  es  proposa  que  per  al  muntatge 
s’utilitzi  materials  reciclats  per  a  fer  marcs,  suports,  expositors  o  d’altres,  per  tant,  es 
realitza  també  un  treball  de  manipulació  de  material  i  de  recerca  de  solucions  per  a 
sustentar, posar en relleu i instal·lar els treballs. 

Recursos emprats

- Dibuixos, fotografies, escultures, cartells o d’altres treballs de l'alumnat.
- Espais del centre (o d’altres espais expositius).
- Eines i elements de subjecció: tisores, cúters, cinta adhesiva, cordills...
- Material reciclat: cartrons, pórex, tapes de llibretes, llistons,...
(El material s’indica en un document a part)

Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics

Fer que l'alumnat dissenyi una exposició pot ser una proposta més o menys oberta. Es pot 
realitzar tot el procés d’ideació, realització i muntatge o partir d’una idea ja formulada per 
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la qual l'alumnat ha de buscar solucions i organitzar-ne el muntatge. També es pot treballar  
limitant alguns aspectes, per exemple el material a ser emprat per al muntatge, fet que 
obligarà a experimentar amb ell. La proposta està pensada per a treballar amb grups de 5 o 6, 
o portar-la a terme amb tot el grup-classe.

La primera tasca és la tria, observació i ordenació dels treballs i l’esbós de les primeres idees 
per a l’exposició. L’anàlisi dels espais i les possibilitats per a la instal·lació de les obres serà 
la segona activitat abans de definir més la proposta. Després caldrà organitzar la proposta: 
llistar  el  material  necessari,  buscar-lo  i  fer  el  repartiment  de  les  tasques.  Finalment 
s’elaborarà o manipularà el material i es farà el muntatge de l’exposició. També es pot afegir 
una tasca de documentació i difusió de l’exposició, així com les activitats d’autoavaluació.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Com que és  un proposta  grupal  la  discussió  d’idees  i  l’organització  de les  tasques  seran 
activitats importants. La relació i intervenció en l’entorn obliga a observar-lo, analitzar-lo i a 
intervenir-hi  pensant  com s’interactua amb el  públic.  Es  treballen  també molts  aspectes 
relatius a la composició espaial i a la construcció d’elements bi i tridimensionals. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat d’ESO de la matèria d’Educació visual i plàstica. També és molt recomanable per a la 
matèria de Disseny, Cultura audiovisual i Dibuix artístic del Batxillerat. Si es fa una proposta 
més acotada i no tan oberta es pot realitzar amb alumnes de cicle superior de Primària.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

L’activitat  es  basa  en  la  relació  que  l’alumnat  estableix  amb  l’entorn  a  través  de  la 
presentació dels seus treballs. Pot anar més enllà de l’Educació visual i plàstica per a incloure 
elements o continguts d’altres matèries.

Documents adjunts

Material per al professorat:

Document amb orientacions per a dur a terme l’activitat: 
MP_orientacions_dissenyem_exposició.pdf

Document amb el llistat de material: MP_material_dissenyem_exposició.pdf

Material de treball per a l’alumnat:

Documents per gestionar l’exposició:  MA_alumnat_dissenyem_exposició.pdf

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

