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Imagines que poguessim viatjar en el temps ??. A quina època t’agradaria anar?. Existeix alguna màquina per poder fer aquests viatges?.
Doncs aquesta és la proposta. Anem a dissenyar una màquina que permeti a les persones viatjar a l’any 2050, però també que puguin
anar a l’època dels dinosaures.....T’atreveixes ?. Com serà aquesta màquina ?. Quins elements hauria de tenir?: rodes,
cadires......ales,...ordinadors, rellotges ?... Recorda que un cop la tinguis, ens hauràs d’explicar com funciona aquesta màquina.

a) Dibuixa primer l’esquema bàsic de la màquina en llàpis HB (podràs fer servir regles i plantilles si en necessites). Quan tinguis l’esquema,
comença a dibuixar-li els seus detalls .

b) Un cop dibuixada, passem-la a tinta amb els punta fina.

c) Dona-li color amb els llàpis color i afegeix-li detalls en aquarel·la daurada o platejada.

d) Escriu al costat de la màquina, unes petites “instruccions “ per fer-la funcionar.

e) Per cert, has pensat com hem d’anar vestits per viatjar amb la teva màquina ? Cal que portem algun equip especial ??. Dibuixa’l ¡¡¡¡¡¡

Tema/concep: El dibuix de formes bàsiques Dirigit a : C3 Durada : Aprox 1,5h

Tècnica : Seca Materials: Llàmines, grafit, punta fina, regles, elipses, llàpis de color, aquarel·la daurada,..etc.
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