ESCOLA L’HEURA

-TALLER DE VISUAL I PLÀSTICA-

Curs 2019-2020

FEM UNA ROSA DE SANT JORDI
Ja tenim aquí la Diada de Sant Jordi, i aquest any també la volem celebrar!
Per a la història i la cultura catalana aquesta és una data molt important, ja que Sant Jordi és
el patró oficial de Catalunya des de l'any 1456, ja fa més de cinc-cents anys!!
Així mateix, des de temps molt antics, carrers i places de tots els pobles i ciutats s'omplen de
parades i de gent per celebrar en aquest dia la Festa de la Cultura i de l'Amor, que simbolitzem
tot regalant llibres i roses a les persones estimades.
Des de l'any 1995, també, la UNESCO va instaurar el 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre,
per tant, aquest any 2020 en celebrem el 25è aniversari.
Com passa en totes les grans festes ens agrada veure-ho tot engalanat, i per això, en aquest
any tan especial i afegint-nos a diverses campanyes que també ho proposen, us animem a
participar-hi guarnint finestres i balcons amb roses de totes mides i colors.
Des d'aquí, nosaltres us proposem de fer unes roses ben senzilles i boniques, amb materials
que tenim a l'abast, treballant la creativitat i la imaginació.
PROPOSTA: ROSA DE SANT JORDI
TÈCNICA: Dibuix i collage.
MATERIAL: Papers de diari, aquarel·les (o colors de fusta, ceres...), pinzell, llapis, tisores, cola.
PROCEDIMENT:
1- Triem dos fulls de paper de diari, és preferible que no tinguin fotos en color. Si no en
trobem cap, les podem tapar enganxant-hi retalls d'altres fulls al damunt.
2- En un dels fulls, hi pintem algunes parts amb els diferents colors vermells i verds de que
disposem.
3- Un cop s'hagin assecat, en els colors vermells hi dibuixem pètals de rosa de diverses mides, i
en els colors verds hi dibuixem la tija, les fulles i les punxes.
4- Retallem totes les parts dibuixades, i amb elles fem algunes composicions de la rosa que
voldrem fer, fins que trobem la que més ens agradi.
5- Amb la cola, anem encolant peça per peça a l'altre full de diari que havíem triat. Procurem
que la rosa resultant ocupi tota la grandària del full.
6- Un cop ho tenim enllestit, ja podem enganxar la nostra rosa, i totes les que fem, al lloc on
ens sembli més bonic: la reixa del balcó, el vidre de la finestra, etc.

