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EXPOSICIONS



Per què són importants les exposicions?

EIX 1: Aprendre a ser i actuar de   

forma cada vegada més autònoma.

EIX 2: Aprendre a pensar i a 

comunicar.

EIX 3: Aprendre a descobrir i a 

tenir iniciativa.
EIX 4: Aprendre a conviure i 

habitar el món.
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Les exposicions van dirigides a:

Alumnes de l’escola Famílies



Com s’organitzen les exposicions?

ESCOLA

- Invitació

- Exposició dirigida

- Grups-racons

- Torn de preguntes

- Recull i valoració

invitació.ppt
RECULL.ppt


Com s’organitzen les exposicions?

FAMÍLIA

- Invitació

- Exposició lliure

- “Stands”



Impliquem les famílies...

• Reunions

• Circulars

• Participació i 
col·laboració 







El/la mestre/a
Motiva

Informa 

Documenta

Orienta

Valora

Organitza



L’alumne/a

Aporta material

Treballa en grup i de 
manera cooperativa

Col·labora i participa 
de forma activa

Ensenya i explica



La família

Aporta informació

i material

Col·labora en 
activitats

Valora el procés 
d’ensenyament-

aprenentatge



Atenció a la diversitat

• La varietat de racons implica diferents nivells de 
dificultat.

• Possibilitat de triar el racó que es vol mostrar.

• Col·laboració i suport entre companys/es.



Alguns exemples d’exposicions:



El circ ...









La lluna ...







El dofí ...
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Cap a on anem?...

ALTRES ESCOLES

ESCOLES BRESSOL 

CENTRE CÍVIC

CASAL D’AVIS


