
divendres 28 de maig 
2021 a la tarda



Aquest any, volem fer una festa 
on hi participi tothom!

Crearem un espai per donar 
i carregar-nos d’energia 



I com pots 
participar?



Pas 1
Pensa com t’agradaria compartir
la teva energia amb altres persones



Pas 2
I posa’t a treballar!

Crea una peça per compartir amb 
tota l’escola, plasma-la en una car-
tulina A4 horitzontal.



Un agraïment

Un ball Un conte Una il·lustració

Una recepta Una frase Un cançó

Un collage

LorLorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

Algunes idees per posar en un A4...

Qui tingui materials audiovisuals els haurà 
de penjar a la xarxa i crear un Qr per tal 
que durant l’expo poguem accedir als 
continguts.



Pas 3
Muntarem una mostra regenera-
dora d’energia amb la participació 
de totes les persones i personetes 
del DMS.



Una intervenció a l’escola amb 
música en directe



FAQS
Qui pot participar fent una obra?  
Tothom: mares i pares, infants, 
mestres, personal administració...



FAQS
Cartulina A4... Ha de ser en 
aquest format?
Al final de la mostra volem fer un 
llibre que farà història amb tots els 
A4, així que aniria bé que us ajus-
tessiu a aquestes mides. El color de 
la cartulina és lliure



FAQS
Cal posar l’autor/a?
Podeu posar el nom i curs en cas 
de ser un alumne, però no és obli-
gatori



FAQS
Quan ho harem d’entregar?
En pocs dies ho haureu d’entregar 
a l’escola posarem unes bústies per 
fer la recollida, serà la setmana del 
3 al 7 de maig.



Gràcies
Necessitem la implicació  de totes 
les famílies perquè realment 
poguem aconseguir una onada 
d’energia.


