
Lapbook



Us presentem, com a alternativa a les fitxes de treball dels vídeos, la 
construcció d’un lapbook.

Un lapbook és una estratègia metodològica, com diuen alguns autors, 
o una pràctica didàctica plàstica, com diuen d’altres, que permet 
recopilar, investigar i presentar la informació a través de diverses 
tècniques plàstiques i crear llibrets i formes plegades on s’inclou la 
informació investigada, de manera que la seua visualització siga 
atractiva i interactiva.

A continuació, us mostrem imatges que poden ser utilitzades en la 
construcció del lapbook. La mostra és un suggeriment, ja que estem 
segurs que la imaginació de l’alumnat pot arribar a fer verdaderes 
obres d’art.

Partint del treball realitzat en les fitxes, el lapbook pot presentar:

En la part central, la part interna del teatre, el pati de butaques 
o platea, amb el nom de les parts tapades per solapes que 
descobreixen els noms.

En les parts laterals pot aparéixer:
El calendari de festivals d’arts escèniques de la Comunitat 
Valenciana.
El nom dels oficis vinculats al món del teatre.
El mapa de la ciutat de València amb els cartells dels noms dels 
teatres.

Com construir el lapbook

Exemple de lapbook



CALENDARI

MAPA

Mini llibres

Oficis

Cartells dels noms 
dels teatres

PART DE DAVANT

Els laterals són les 
tapes que tanquen 
el lapbook

PART DE DARRERE

La Rambleta
46017

Teatre Principal 
46002

TEM   
46011

Teatre Talia46001 Teatre Olympia                                              

46001 

Teatre
 Flumen

46009

Teatre Micalet46008 

Exemple de lapbook



Mini llibres per al lapbook Per a imprimir en fulls A4 (210x297mm)
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Mini llibres per al lapbook
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Mini llibres per al lapbook Per a imprimir en fulls A4 (210x297mm)



Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)



Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)



Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)


