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Fem cartells 

 
 
 
 
Objectius 
 

• Reflexionar sobre actuacions incíviques observades al nostre poble. 
• Raonar una opinió, oralment i per escrit. 
• Aprendre a confeccionar un cartell i analitzar-ne el tipus de llenguatge. 

 
Descripció de la proposta 
 
Fer un cartell que denunciï un acte incívic del poble o del barri on vivim. En petit grup 
es fa una llista d’actes que observem al nostre poble o barri i que desitjaríem no haver 
vist mai. Es fa una posada en comú a classe i entre tots s’elabora una llista d’actes 
incívics presents al nostre poble. 
 
Ens organitzem per grups i adjudiquem a cadascun un dels actes incívics sobre els 
quals treballar. Amb la llista d’actes incívics que hem confeccionat entre tots i un plànol 
del poble demanem que confirmin l’existència de l’evidencia de l’acte incívic per 
assenyalar-lo sobre el mapa de la població. Posteriorment acordarem una ruta i 
visitarem els diferents llocs de la població on hi ha evidències d’actes incívics i els 
fotografiarem. 
 
Es descarregaran les fotografies en una carpeta compartida de la xarxa i 
individualment o per parelles se n’escollirà una. Aquesta serà la fotografia que donarà 
suport al cartell. Abans de començar a elaborar el cartell recollirem, entre tots, 
diferents lemes i eslògans que reforcin el missatge que volem donar (podem fer servir 
eslògans coneguts i adaptar-los al nostre missatge). Finalment confeccionarem els 
cartells amb una grandària DIN-A3. 
 
Prèviament demanem que portin cartells de casa, si en tenen, i la col·laboració de la 
família per pensar més eslògans. A l’aula fem també una recerca de cartells de tot 
tipus per internet. En grups analitzem cartells i descobrim els elements que contenen,  
després els posem en comú: títol, imatges, eslògan. 
 
Finalment fem el cartell, tot tenint en compte els aspectes més formals, com els tipus 
de lletra dels diferents textos que hi apareixen. Inserirem les imatges trobades i 
organitzarem els objectes.  
 
Guardarem la nostra feina i ens preparem per exposar el nostre cartell a la resta de la 
classe. Més endavant es pot organitzar una exposició al vestíbul de l’escola o en una 
entitat del poble o del barri. 
 



     

  2/2 

Recursos emprats 
 

• Càmera de fotos 
• Ordinador 
• Processador de textos 
• Programari de descàrrega de la càmera de fotos 
• Programari de tractament d’imatges 
• Com es fa un cartell?  http://www.edu365.cat/batxillerat/artistic/ud/cartell/ 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Es treballarà a partir de la participació en debats a classe, aportant informació recollida 
pel propis alumnes. Es treballarà formant grups petits (3-5 alumnes) que 
desenvoluparan de forma col·laborativa cadascuna de les tasques proposades. Les 
discutiran en gran grup per conèixer les diferents línies d’actuació de cada equip de 
treball i poder intercanviar els coneixements que van adquirint. 
 
És important generar un clima respectuós amb els companys i les companyes, 
discutint, raonant i aprenent a acceptar les opinions alienes. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
 
Competència de conviure i habitar el món. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat del cicle Superior. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
De manera especial aquesta proposta es pot treballar també des de l’educació per a la 
ciutadania. 
 
Documents adjunts 
 
Material de treball per al professorat:  
 

• Planificació 
• Seqüència didàctica 
• Criteris d’avaluació 
• Indicadors competencials de la tasca 

 
Autoria 
 
L’experiència que es va dur a terme a l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix es pot 
consultar a:  

• Espai web del cicle: http://www.xtec.cat/ceipflix/02cm/indexCM.html 
• Article del bloc del centre sobre la inauguració de l’exposició de cartells al 

Casal de Joves de Flix: http://blocs.xtec.cat/ceipflix/2011/05/02/inauguracio-de-
lexposicio-no-anem-be/ 

 


