
 

cicle incial 2N 
ACTIVITATS SETMANA DEL 20 AL 26 D’ABRIL 

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

ACTIVITAT MOVIMENT 

★ Expressa’t amb el cos! 
A través del teu 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 representació 

ACTIVITAT MUSICAL   

★ Aquí trobaràs un munt de cançons de Sant Jordi. A veure quina 
és la que més t’agrada!  

T’animes a inventar-te una cançó i ens l’envies? 
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4g
VmdFnHHTDQE0wSDIR 
 
★ Escolta la següent audició musical “La Llegenda de Sant Jordi”  

https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E&feature=youtu.be 
  
Aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=fnyrsvrO_OU&feature=emb_logo, 
la teniu en versió karaoke per cantar-la! Us deixo la lletra per si la 
voleu imprimir. També ens podeu enviar l’audio o el vídeo gravat! 
Sortirà genial! 

https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4gVmdFnHHTDQE0wSDIR
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4gVmdFnHHTDQE0wSDIR
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fnyrsvrO_OU&feature=emb_logo


 
 
 
 
 



 

ACTIVITAT CREATIVA 

★ Fa unes setmanes et vam ensenyar a fer plastilina casolana, ho 
recordes? Ara pots fer una rosa i un drac.  

 
Ja sabeu  que per Sant Jordi es regalen llibres. Us convidem a fer un 
“corner bookmark” pels llibres que volgueu llegir. És un tipus de punt 
de llibre. Deixeu volar la vostra creativitat! 
https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn 

https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ


 

LECTURA I ESCRIPTURA 

★ Titelles de Sant Jordi. Fes els personatges de la llegenda amb 
paper, posa-hi un palet perquè ho puguis moure i explica la 
història a la família. Si et ve de gust ho pots escriure com un petit 
conte. I si vols grava-ho i ens ho envieu a les mestres! 

 
★ 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=ODRN6usAb3Y 
 
A continuació, mira el següent vídeo i prova d’aprendre aquesta 
cançó, pots enviar-me un audio també!  
 
https://youtu.be/IjnlkdZvYTE 

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS  

Avui toca fer figures geomètriques! Amb ajuda de la plastilina 
casolana que vam fer dies abans i uns quants escuradents podem 
crear les nostres figures!  
Us deixem un exemple de com fer-ho. 

https://www.youtube.com/watch?v=kajwPn7AtHQ
http://www.youtube.com/watch?v=ODRN6usAb3Y
https://youtu.be/IjnlkdZvYTE


 
 Una vegada que ja heu practicat, que us sembla utilitzar l’imaginació i 
fer altres figures inventades per vosaltres? T’animes a fer un castell 
com el del poble de la llegenda de Sant Jordi? Envia'ns una foto :) 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

A la setmana de St Jordi, llegim! Cada dia algú de la família llegirà o 
explicarà un conte que li agradi molt!  
Quan sortim, podrem tornar a anar a la biblioteca i llibreries, busqueu 
i feu una llista dels llibres que voldreu llegir.  
 

 
 


