
 

cicle incial 1r 
ACTIVITATS SETMANA DEL 20 AL 26 D’ABRIL 

 
Aquesta setmana, celebrem el dia de  Sant Jordi! És una festa molt especial 
es de l’escola ens agradaria celebrar-la de manera divertida! Us  animeu a 
fer les activitats! 

ACTIVITAT CREATIVA  
Visualitzeu aquest vídeo:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0 
 
Inventa’t un final diferent i divertit per a la llegenda de Sant Jordi.  

ACTIVITAT MUSICAL I MOVIMENT  

Aquí trobaràs un munt de cançons de Sant Jordi. A veure quina és la que 
més t’agrada!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4gVmd
FnHHTDQE0wSDIR 
 
Expressa’t amb el cos! (Sant Jordi) 
A través del cos explica un tros de la llegenda de Sant Jordi. Ah! Recorda 
que no es pot parlar! Només sorolls. T’atreveixes? 
Ens pots enviar un video o fotos de la teva actuació. 

 

ACTIVITAT PLÀSTICA 

Construeix un joc “Pipe Ball” 

https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4gVmdFnHHTDQE0wSDIR
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4gVmdFnHHTDQE0wSDIR


 
1. Agafa rotlles de paper del vàter i decora’ls amb personatges de Sant 

Jordi. 
2. Posa-li un número a cada un, com veus a la imatge (aquest número és 

la puntuació).  
3. Enganxa els rotlles amb celo o pegament.  
4. Agafa una pilota petita i ja pots començar a fer “canasta”, a veure qui 

aconsegueix més punts 
 

LECTURA I ESCRIPTURA 

Inventa’t una història, amb el següents personatges:  
- Gos 
- Gallina 
- Tortuga 
- Granota 

 
Pots escriure’ns la història perquè la llegim o et pots gravar en vídeo o 
àudio i ens ho fas arribar per correu.  
 
ANGLÈS 
 
Clica a l’enllaç i mira el següent vídeo creat especialment per a tu! 
Quan hagis acabat grava’t repetint les paraules o expressions que surten 
en el vídeo i envia l’audio al correu de la classe. Així per començar, podré 
ajudar-te amb la teva pronunciació! 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=d23luLzN6co 
 
A continuació, mira el següent vídeo i prova d’aprendre aquesta cançó, pots 
enviar-me un audio també!  
 
https://youtu.be/ykTR0uFGwE0 

http://www.youtube.com/watch?v=d23luLzN6co
https://youtu.be/ykTR0uFGwE0


REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS  

Et proposem que amb el joc de “Pipe Ball” intentis aconseguir arribar a 10 
punts amb un total de 4 intents. Si et passes de 10 hauràs perdut. Guanya 
aquell jugador que quedi més aprop a la desena.  
Recordes què és una desena? Si vols escriure les sumes, potser et serà més 
fàcil 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

Fa unes setmanes et vam ensenyar a fer plastilina casolana, ho recordes? 
Aquesta setmana pots fer una rosa, un drac, una princesa… allò que et 
vingui de gust.  

 


