
Hola estimats Dofins i Balenes, aquesta és la setmana número 10 ¡ esperem 

que estigueu tots molt bé. 

També aquesta setmana número 10 será la darrera que os enviarem feina ja 

que comencen les vacances d'estiu. Tot i amb aixó nosaltres esperem que 

continueu treballant ¡ llegint una miqueta amb l'ajuda dels vostres pares, que 

durant el confinament s'han mostrat molt col-laboradors. 

Pero ja arriba el temps de que ho passeu molt i molt bé, a la platja, a la 

muntanya... juntament amb els vostres pares, família i amics. 

Os ho mereixeu de veritat després d'aquests mesos tan difícils. 

Aquest és un fi de curs atípic, no té res a veure amb el que estem 

acostumats, pero ho hem d'acceptar tal i com ens ha tocat viure-ho. 

Hem de pensar en positiu, al setembre ens retrobarem, ¡és d'esperar que 

ens podrem donar tots els petons i abracades que trobem tant a faltar. 

Fins aquest moment esperat, ens acomiadem de vosaltres, les vostres 

tutores que os estimen molt, molt, molt......... i molt. 

Eli i Helena. 

Bones vacances!!!



 



 







Hola guapíssims i guapíssimes , 
comencem la setmana numero 10.
Hem pensat que podríem fer un 
manual que fos senzill i divertit de 
realitzar.
A continuació os explicarem pas a pas 
com es pot fer.
Esperem que ho passeu bé!!!
 

ESTAMPEM DIBUIXOS AMB PATATES

Fem art i dibuixos amb patates
De ben segur que tots hem pintat sobre paper, cartolina, llenços… Però amb patates? 
Doncs també es poden fer dibuixos amb patates! Una idea original que és molt 
entretinguda i amb la qual obtenim un art diferent i totalment personalitzat.



Primer de tot, tallem una patata per la meitat i a cadascuna de les meitats hi farem 
una forma diferent. Un arbre i un cor, per exemple. Sempre amb l’ajuda dels adults, 
comencem a donar-li forma a la patata. Per fer-ho, podem utilitzar un ganivet, però 
això sempre ho han de fer els pares i mares!

Una vegada tinguem la nostra forma, la pintem amb els colors que vulguem. Els cors 
vermells, les estrelles grogues, els arbres verds…

 I molt, molt important! Estampem els dibuixos ràpidament, ja que la patata absorbeix 
la pintura molt ràpid. Podem utilitzar samarretes velles, llençols o, si els pares i mares 
estan d’acord, també a les parets. I així ja tenim un segell original i totalment 
personalitzat!



FEM POPS . DIBUXA CARES DIVERTIDES … 
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