A&C last task: 8th - 12th of June
Hello! Aquesta és la última activitat d’Arts & Crafts que fareu aquest curs.
Per a acabar, us proposo escriure “wishes for the summer” (desitjos per l’estiu) i fervos una foto amb el missatge. Els mestres també ho farem i després muntarem una
orla de cada classe amb les vostres fotos.
What do you have to do? Què heu de fer?
1. Think of a summer wish or message you want to send to your classmates.
Pensar un desig o missatge per a l’estiu que vulgueu fer arribar als vostres
companys.
2. Choose what type of bubble you will use, remember the function of each:
Escollir quin tipus de bafarada fareu servir, recordeu la funció de cadascuna:

3. Create your bubble with your message. You can do it in many ways, using paintings,
collage (magazine, canvas ...), making letters with household items (legumes, papers
...) with a computer program... BE CREATIVE!
Crear la vostra bafarada amb el vostre missatge. Podeu fer-ho de moltes maneres,
amb pintures, collage (revista, tela...), confegir les lletres amb elements de casa
(llegums, papers...) amb algun programa d’ordinador... SIGUEU CREATIUS!
4. Take a photo with your bubble.
Fer-vos una foto amb la bafarada.

A la següent pàgina trobareu tres exemples que he fet amb desitjos per
vosaltres, quin us agrada més?

Com podeu veure ho podeu fer de diverses maneres, qualsevol és vàlida!
Si és possible, feu-vos la foto en un fons blanc.
Envieu fotos a yandreu@mcvrubi.cat
En aquest enllaç podreu veure les fotos que ens aneu fent arribar:
https://drive.google.com/open?id=18U1FaaoewC-lfEM9PIqX6Q3AePPqnHn3
Quan ja tinguem totes les fotos penjarem l’orla al bloc de l’escola.

D’altra banda, m’agradaria donar-vos les gràcies per haver compartir amb mi
aquest curs i us dono l’enhorabona per tot l’esforç que heu fet, especialment els
últims mesos.
Esteu fets tots uns artistes i he après molt amb vosaltres! No deixeu mai de crear!
Desitjo que passeu un bon estiu i espero veure-us aviat.
Per a qualsevol cosa estic disponible al meu correu: yandreu@mcvrubi.cat
I will miss you,
Yusell

