TASQUES PER FER A CASA
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Quan tornem a l’escola serà molt
important que ens continuem rentant
les mans sovint, tal com estem fent
aquests dies a casa. Què et sembla si
dissenyes un cartell amb un lema
impactant i una imatge entenedora i
atractiva que convidi a rentar-se les
mans?

Què necessito
★ Un mica de creativitat.
★ En versió “manual”: un paper, una
cartolina, colors, retoladors,
pintures, llapis de colors, etc.
★ En versió digital: un ordinador,
tauleta o mobil i un programa o
app de disseny de cartells.

puc consultar
★ Canva.com
★ GIMP - GNU Image Manipulation
Program
★ Font Library
★ Cartells publicitaris
★ Text expositiu: el cartell
★ Los 50 mejores carteles de la
historia

Com ho compartiré
Obtindràs un cartell amb un missatge
essencial per quan tornem a l’escola.

★ Primer necessites fer uns
esbossos de diferents
possibilitats de cartell en una
llibreta.
★ Et deixem un enllaç d’una
llibreta digital: https://
www.autodraw.com/, tot i que ferho a mà té un valor especial.
★ Després hauràs de triar la
informació que vols transmetre i
el missatge clau.
★ Hauràs de pensar quin tipus de
lletra vols utilitzar, quina serà
la imatge principal, triar els
colors, etc.
★ Pots utilitzar icones o vectors.

Comprovo si
★ La informació és breu i precisa.
★ Crida l’atenció de la gent que
passa pel davant.
★ L’espai entre la imatge i la
lletra està ben distribuit.
★ El missatge queda clar i convida a
dur-lo a la pràctica.
★ He fet un ús equilibrat dels
colors llampants i cridaners.
★ Els diferents elements del cartell
tenen espai per “respirar”.
★ El cartell és original, creatiu i
té impacte visual.
★ Si he fet servir alguna imatge que
no és meva, he buscat una imatge
lliure com les que tenen la
llicència “creative commons”.
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El pots fer arribar a les teves
mestres i els teus mestres a través
d’una foto o el pots guardar per quan
tornis, per poder fer-ne còpies i
distribuir-los per tots els espais de
l’escola.

Com ho puc fer

