La Marató de TV3
Aquest any l’escola Rossend Montané ha decidit participar en la
Marató de TV3. La Marató és un programa de TV3 que, un cop a
l’any, intenta recaptar fons per les malalties. Aquest any és el
primer cop que el cicle superior de l’escola ens hem animat a
participar en el concurs per fer el cartell de la Marató, igual que
moltes escoles de Catalunya.
Nosaltres volem participar perquè aquest any la Marató està
dedicada al coronavirus i volem combatre’l. Fem tot això per
recaptar diners per la Marató. Aquest any, els diners es fan
servir per la investigació de la Covid-19.
En aquest concurs, el que fem és fer un cartell entre tots els de la
classe i de tots els cartells de Catalunya triaran un guanyador.
Cada classe ha fet el seu projecte. La classe de 6èA, per fer el
nostre projecte, primer vam fer uns quants esborranys i després
vam votar. Del dibuix més votat vam pensar com modificar-lo
entre tots. Quan estava tot decidit vam començar a fer el dibuix
definitiu. El projecte de 6èA consisteix en ficar un STOP al Covid19 perquè així marxi de la Terra. La idea concretament va ser
d’uns companys, l’Èric i el Bruno i després entre tots la van anar

concretant perquè quedés millor. El dibuix l’hem fet amb ceres,
colors, retoladors, etc. Ahir vam acabar el nostre cartell: és la
Terra que llença vacunes cap a la Covid-19. Quan l’acabem del
tot li farem una foto i l’enviarem a TV3, a Barcelona.
Ja fa dues setmanes que estem treballant el cartell i hem fet tot
això amb esforç i dies de treball. Amb una mica de sort podem
guanyar o quedar finalistes.
La classe de 6èB hem fet un cartell que tracta sobre el joc del
Pac-Man. Aquesta idea va sorgir gràcies a un esborrany que van
fer els companys Marc i Miquel. Després d’ensenyar la idea a
tota la classe, hem decidit adaptar la proposta i que aquesta
estigui més relacionada amb el tema de la Covid-19.
Per fer el cartell hem utilitzat papers i cartolines de colors,
simbolitzant els colors de la Marató (el blau i el taronja), i colors,
retoladors i ceres per acabar de donar forma al dibuix. El lema
del nostre projecte es: “Ens l’estem jugant”. Hem decidit posar
aquesta frase perquè té relació el dibuix amb el que està passant
avui en dia.
Finalment hem penjat el cartell final a l’entrada de l’escola
perquè tothom el pugui veure. El resultat ha estat el que ens
esperàvem, però ens ha costat molt esforç i dedicació perquè
ens hagi quedat tant bé.
Fent el cartell, tots i totes ens ho hem passat molt bé!

