
Alumnes de primer 



  “És un cartell que té una coseta a baix enganxada i posa una coseta al 
cartell”. 

 “A dins d’ell podem escriure, es posa qualsevol cosa i “es colga” (es penja)”. 
 “Un cartell que ens diu com es diu el carrer”. 
 “En el cartell escrivim una cosa i molta gent ho veu”. 
 “La gent veu el cartell i quan s’acaba el poble posa el nom del poble. Estan a 

la carretera”. 
 “A vegades el carter deixa cartes a un “buzon” (bústia) i la gent ho agafa 

(propaganda)”. 
 “Serveix per fer vaga.” 
 “Serveix per anunciar coses. I també quan es farà.” 
 “Per saber on aturar-te.” 
 “Per saber el que no es pot fer.” 
 “Per indicar el lloc on anar. Pot haver-hi un mapa.” 
 “Hi ha un dibuix, una imatge de les coses que poden passar.” 
 “Té una imatge i lletres.” 

 
 
 



 “Tenen forma de rectangle i a dintre hi ha dibuixos, hi ha lletres. Surt l’any 
i el mes”. 

 “Les lletres donen informació”. 
 “La data diu quan serà”. 
 “Les lletres grans són més importants”. 
 “Surt  el nom d’una ciutat, és el lloc on es fa”. 
 “Al títol diu l’activitat”. 
 “Hi ha fotos o dibuixos”. 
 “També hi ha lletres petites que diuen més coses”. 
 “Hi ha cartells antics, no tenen color, la roba de la noia és de fa molts anys”. 
 “Aquest és del “ColaCao” d’abans”. 



Observem l’entrada principal de l’escola, el passadís d’educació infantil, les 
escales i els passadissos de la planta, entrem a la biblioteca i a la cuina, 
passem per la secretaria,... 

Fotografiem tots els cartells publicitaris que trobem, ens fixem com són, què 
anuncien, quina data posa, com són les il·lustracions,... 

N’hi ha molts !!!! 
 



   Fem una nota a l’agenda per demanar ajuda a les famílies.  

    



 Fem grups de treball de 4-5 companys/es. 
 Expliquem què hem portat cadascú de casa. 
 Observem tota la informació, comparem, parlem.... 
 Expliquem a la resta de la classe el nostre material i les nostres 

conclusions. 
 Escoltem l’explicació de la resta de grups. 

 

 







 Després de parlar i anotar en el grup què trobem en els cartells, ens hem 
adonat de què en funció d’allò que anuncien tenen components diferents. 

 Entre tots hem classificat els cartells segons el que anuncien.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Amb tots els companys/es repassem tot el que hem aprés sobre el cartell 
publicitari. 

 La mestra ens ajuda i va apuntant  la informació  que hem obtingut per 
fer  un guió/esquema.  

 Repassem entre tots que el guió estigui ordenat i que no falti cap informació. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Ara que sabem com s’ha de fer, ja podem començar a fer els cartells 
publicitaris per anunciar l’exposició de treballs de Sant Jordi a l’escola. 



Exposicions, activitats esportives, 
cinema, teatre, concerts, festes,... 

Adreça 

Data, hora 



 Hem de fer un cartell publicitari per anunciar l’Exposició de Sant Jordi de 
l’escola. 

 Ens organitzem, parlem i decidim com volem fer el nostre cartell. 
 Primer hem de fer un esbós. 

 
 
 
 
 
 



 Analitzem entre tots si hem posat tots els elements que ha de tenir el 
cartell, ens adonem que hi ha  paraules que no estan ben escrites, valorem 
si la mida de les lletres és adequat, si falta alguna informació important….. 

 



 I ara, ja podem començar a fer el cartell definitiu. 



 Hem treballat en equip, hem investigat com són els cartells publicitaris, ens 
hem esforçat i estem contents/es del nostre treball . 



Què bonics ens han quedat !!!! 


