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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

Aquesta setmana no podrem sortir al carrer per celebrar la fantàstica
diada de Sant Jordi i comprar algun llibre.
I, què més agradable que vosaltres us convertiu en escriptors per
regalar una història a la vostra família! Aquesta serà una història on
heu d'
inserir com a mínim 4 imatges 
d’internet. Les imatges han d’estar
relacionades amb el vostre text.
Heu d’inserir una en l’INICI, una o dues en el DESENVOLUPAMENT i una
altra en el DESENLLAÇ de la vostra història. Recorda posar un títol
suggerent!

L’heu d’escriure en un document word i enviar-la al correu de la classe
amb el vostre nom i a nom de la teva tutora.
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:
1. Relacioneu la cançó amb l’article periodístic que trobareu a baix,
a l’enllaç, i expliqueu-me quin és el sentit de la cançó i quina
relació té amb l’article. Us dono algunes pistes:
- com s’explica la història?
- 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 opinions!
https://www.youtube.com/watch?v=z2QfL0_q9ds
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20190307/46149712991/di
a-de-la-mujer-trabajadora-8-marzo-8m-princesa-sant-jordi-estereotipo
s.html
ACTIVITAT PLÀSTICA
1. Fer roses , punts de llibre i dracs ben diferents amb tot tipus de
material per Sant Jordi:
https://beteve.cat/artic/manualitats-sant-jordi/
2. Sabeu què és un emoticono?? Si no ho sabeu podeu consultar el seu
significat.
Després busqueu cinc emoticones que podríes enviar a algú, per
whatsapp, el dia de Sant Jordi.
Has d’enganxar els emoticones i fer una composició plàstica utilitzant
tots els elements decoratius que tu vulguis.
Eii! I si et ve de gust pots posar el whatsapp que li escriuries aquella
persona.

Ho podeu fer en un word i enviar el document al correu de la classe
amb el vostre nom. En l’apartat de asunto poseu el nom deCarme.
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ
SANT JORDI PATRÓ DE CATALUNYA.
Sabies què Sant Jordi és el patró de Catalunya?
Creus que és conegut només en el nostre territori?
Et proposem fer una petita cerca d’informació sobre aquest tema.

Envia el teu petit treball d’investigació en format word a l’email de la
teva classe, posant a l’apartat “asunto” el teu nom i el de la teva tutora.

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Diferents activitats per realitzar en família:
https://totnens.cat/especial-sant-jordi-amb-nens/

ENGLISH CHALLENGE
!
1. Do you like cooking? Accept this challenge!
(Mira el video i contesta les preguntes)
https://edpuzzle.com/media/5e99801f1dd2923f30356926
Accept the challenge, cook your own cake and send me a photo!!
2. The 23rd of April we celebrate Sant Jordi fest! Following these
instructions you can read and listen to many interesting stories.
Enjoy your reading!

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.)

