cicle superior 5È
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 CREATIVA

* Dissenya un dels personatges de la llegenda de Sant Jordi fent servir
un guant.
*Escriu un poema sobre la teva creació i grava un vídeo llegint-lo.
Aquí tens una idea per a crear el personatge del drac:

ACTIVITAT MUSICAL
Heu d’escoltar aquesta cançó “alternativa” sobre la llegenda de Sant
Jordi. Com veureu la cançó no explica la història o llegenda tal com
sempre ens l’han explicat. El que heu de fer és interpretar el sentit de la
cançó. Podeu escriure en un paper el que us sembla o gravar-ho en un

àudio i explicar el que penseu. És una activitat que us farà pensar i
reflexionar sobre el que ens expliquen. Podeu respondre a algunes
d’aquestes qüestions:
-

com s’explica?
quins estereotips utilitza?
la princesa necessita que la salvi el drac?
què en penseu de la reivindicació feminista?

Vinga, animeu-vos i reflexioneu a través de la música, vull veure les
vostres opnions!
https://www.youtube.com/watch?v=z2QfL0_q9ds

LECTURA I ESCRIPTURA
Quan van viure els cavallers com Sant Jordi?
Vols saber a quina època van viure els cavallers com Sant Jordi? Fes
una ullada a aquest vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo

Series capaç de fer un còmic d’unes 8 vinyetes explicant el més
interessant de l’època?

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
Lletres que són números!
* Clica en el següent link.
Introdueix el teu nom i després escull el joc “Valor de las letras”.
Hi ha dues fases, comença fent la fase 1 i continua després amb la fase
2.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/razona
miento_logico/index.html

* Com ja sabeu els números romans també són lletres. Us proposem
que veieu aquest video per refrescar el que vam aprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY
* Ara ja esteu preparats per als reptes! Cliqueu aquí:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematic
as/num-romanos-3o-juego-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematic
as/num-romanos-3o-juego-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematic
as/num-romanos-3o-juego-03

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Diferents activitats per realitzar en família:
https://totnens.cat/especial-sant-jordi-amb-nens/
EDUCACIÓ FÍSICA
Expressa’t amb el cos!
A través del cos explica la llegenda de Sant Jordi o si prefereixes
dóna-li la volta i inventa la llegenda de Santa Jordina! Ah! Recorda que
no es pot parlar! Acceptes el repte?
(Podeu fer un vídeo i enviar-lo al correu de la classe. Recordeu posar
en l'apartat d'assumpte Educació Física o per a RUTH.)

ENGLISH CHALLENGE
!
1. Do you like acting out? Accept the challenge!!
(Mira i escolta aquest video. Hauràs de contestar algunes preguntes.)
https://edpuzzle.com/media/5e998a7b279a0c3f069afe24
Represent the story of “George and the Dragon
” and send me a video!
(Representa el conte de “George and the Dragon
” que has vist en el
video. Pots fer-ho amb el guant que has creat abans i envia’m un video
amb la representació en anglès!)
2. Do you want to read some interesting stories on Sant Jordi’s day?

