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Tria l'activitat o activitats en les quals t'agradaria participar i, 
amb molta imaginació, comença a gaudir de tot el que fas. No 
tingues pressa, pots dedicar-li diferents dies per a preparar-ho 
i ens ho vas enviant a: 

Que des de les vostres cases ens aneu explicant què esteu 
fent aquests dies, quins són els vostres somnis, les vostres 
creacions, què esteu aprenent en aquests dies de 
confinament, les vostres reflexions, què us agradaria fer quan 
acabe tot… 

Que volem? 

Com podeu participar? 

Ho anirem compartint en xarxes socials i muntarem una enorme 
exposició multicultural i intergeneracional, quan finalitze la crisi del 
coronavirus, on demostrarem a la resta de ciutats que som un poble 
exemplar, que el valor d'estar units, la solidaritat, responsabilitat i la 
necessitat d'ajudar ha estat present en tots aquests moments i que amb 
el vostre art i portant-vos molt bé hem aconseguit superar-lo.

Hi haurà regals per a tota la gent participant. 
Serà una manera de demostrar com ho hem portat d’allò més bé tots els 
veïns i veïnes de l'Eliana i ho celebrarem amb una gran festa on no 
faltaran les abraçades, els besos i els aplaudiments que us mereixeu tots 
i totes.

Que farem amb tot 
el que prepareu?

En les que tu vulgues de totes les que et proposem. I, també, si se 
t'ocorre alguna altra que pugues portar o fer per al dia de l'exposició, o 
acte de celebració, del final d'aquesta situació d'aïllament.
Volem que us ho passeu tan bé com siga possible en aquests dies 
i que ens ho pugueu ensenyar. 

En quantes activitats
puc participar?
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Activitat 1. 
DIARI “JO EM QUEDE A L’ELIANA”
1. Crearem una Portada molt bonica i acolorida amb el lema: 

Jo em quede a l'Eliana  
2. Farem una presentació de les persones amb les quals 

compartim aquests dies a casa. Descriurem com és la nostra 
família, germans, companys, etc.

3. Posarem el dia i contarem el que hem fet des que ens hem 
alçat.

4. Acabarem fent un dibuix del que més ens ha agradat del dia 
o si estem molt cansats o cansades, una paraula bonica.
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Activitat 2. 
LLIBRE DE RECEPTES “CUINEM EN QUARANTENA”
1. Crearem una bonica Portada amb el nom: Les meues Receptes

Podem aprofitar que ve Pasqua per aprendre a realitzar dolços tradicionals de 
Setmana Santa demanant consells als nostres iai@s)!!

2. Escriurem el nom de la recepta.
3. Farem la llista dels ingredients que necessitarem.
4. Explicarem el procediment.
5. Ens farem una foto amb la família quan l'estiguem preparant.
6. Presentarem una foto del resultat final de l'elaboració.
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Activitat 3. 
DIBUIXEM
“QUÈ VEIG DES DE LA MEUA FINESTRA”
1.  Crearem una Portada molt bonica de la nostra casa: la nostra 

habitació, un racó de casa que ens agrada, el nostre joguet favorit, 
etc.

2. Farem una presentació de amb qui estem aquests dies a casa.

3. Posarem el dia que és.

4. Dibuixarem què veiem des de la nostra finestra o què ens agradaria 
veure, incorporant personatges inventats, si fa falta, per a dibuixar 
el que ens agradaria que passara.
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Activitat 4. 
CONSTRUÏM “L'ELIANA QUE SOMIEM”
1. Pensarem què volem fer: un espai que ens agrada molt de l'Eliana, un 

comerç, la plaça, el parc, arbres, gent fent esport, gaudint de la 
música, aficions, flors, animals, etc.

2. Triarem els materials que tinguem a casa per a fer la construcció 
amb legos, playmobils, material didàctic: cartó, suro, plastilina, 
goma eva, cola, etc.

3. Buscarem alguna base per poder transportar-la una vegada estiga 
finalitzada la construcció.

4. Farem una foto amb la família quan estiguem preparant el muntatge.

5. Gravarem un vídeo, explicant què hem fet o què ens agradaria 
trobar quan puguem eixir de casa.
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Activitat 5. 
MISSATGES PER AL NOSTRE “ARBRE DE LA VIDA”
1.  Dibuixem un gran cor sobre una cartolina gran, cartó, suro, etc.

2. Escrivim el missatge que volem traslladar. Amb pintura de mans 
posa la teua petjada i la de la teua família. 

3. La signem amb tots els noms.

4. Farem una foto, amb la família, quan estiguem preparant el muntatge.

5. Farem una foto amb el resultat final.
Pots fer tants cors com vulgues, els col·locarem eixe dia en “l’Arbre 
de la vida” que està creixent a l'Eliana gràcies a vosaltres.
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Convidem a tota la població, associacions de qualsevol disciplina artística o 
cultural, companyies teatrals, grups de dansa, actors/actrius, sense límits 
d'edat, i a tots i totes els/les artistes locals, a participar en:

Activitat 6. PINTURA/ESCULTURA
Pintura, peça, obra o escultura representativa d'aquests 
dies de con�nament que puga transmetre les seues 
sensacions, pensaments, emocions o somnis…

Activitat 7. LITERATURA/ESCRIPTURA
Micro-relate, re�exió, poesia, etc., tant en castellà com 
en valencià, que ens inspire en estar a casa en aquests 
dies. Temàtica lliure i extensió no superior a 500 
paraules.

Activitat 8. MÚSICA
Composició musical, que puga després interpretar-se, 
per a recordar aquests moments o l'instant en el qual 
puguem recuperar la normalitat amb alegria.

Activitat 9. ARTS ESCÈNIQUES
Xicotet guió, amb contingut relacionat amb els valors 
que ens inspira el con�nament, que puga després 
interpretar-se amb alguna obra, performance, teatre 
gestual, dansa, etc.  
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INSTANTS PER A RECORDAR: 
“MIRADES DES DEL CONFINAMENT”

Convidem a tots els veïns i veïnes a plasmar mitjançant fotogra�es, 
vídeos, dibuixos… algun moment representatiu d'aquestos dies de 
con�nament des de les seues cases, balcons, �nestres, etc.
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Activitat 10. 


