
 

CURS: SEGON 
SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL 
 

 
 
 
Hola famílies, 
 
Us fem arribar les activitats de la setmana de Sant Jordi. A partir d’ara no totes les activitats                  
seran voluntàries sinó que us trobareu amb unes tasques que estaran ressaltades amb             
color, que seran obligatòries i s’hauran de retornar a través del correu que teniu              
especificat al final d’aquestes tasques retornables. La resta d’activitats continuaran sent           
voluntàries. 
En la mesura que sigui possible, els nens i nenes haurien de realitzar aquestes              
tasques obligatòries ells sols. 
 
 

 
 

 
ACTIVITATS AVALUABLES I RETORNABLES: 

 
● Català: inventa una història original sobre Sant Jordi, on facis servir paraules            

importants com: espasa, rosa, drac, princesa, cavall i llibre. Aquesta activitat és            
obligatòria i s’ha de retornar al tutor/a. Es pot fer a mà i després fer una foto i                  
enviar-la al correu del tutor/a, o bé, a l’ordinador amb un document i després també               
enviar-lo al correu. Teniu temps tota aquesta setmana. Ens fixarem en la            
presentació, la separació de les paraules i l’ortografia natural. 

 
 

● Plàstica: fer una rosa de Sant Jordi amb els materials que tingueu a casa. Aquesta               
activitat també és obligatòria i retornable. Una vegada hàgiu fet la rosa podeu fer-hi              
una foto i enviar-la al correu del tutor. Les fotos després les penjarem a la pàgina                
web de l’escola. Teniu temps tota aquesta setmana. Ens fixarem en la creativitat,             
la diversitat de materials utilitzats i la polidesa. 



 

 
● Educació Física: Crear un circuit a partir de diferents materials que es troben per              

casa tal i com hem pogut veure en algun dels vídeos de les setmanes anteriors.  
Cal enregistrament en vídeo i fer el retorn (abans del 4 de Maig) als correu:               
ffontarn@xtec.cat. Ens fixarem en la creativitat a l’hora de realitzar el circuit, la             
varietat de tasques, el material utilitzat, la realització.  
 
 

PER ENVIAR LES TASQUES DE COLOR ROSA I PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ QUE             
NO ENTENGUEU FEU SERVIR EL SEGÜENT MAIL: 
 
GEMMA: confinament2na@gmail.com 
XEVI: confinament2nb@gmail.com 

  
 
 
ALTRES TASQUES RECOMANADES 
  

● Lectura diària: busqueu un conte de Sant Jordi i feu-ne la lectura. Recordeu també              
que cada dia heu de fer una estona de lectura. 

 
● Medi: busca informació sobre els rosers i les roses: quina varietat hi ha, quan i com                

s’han de regar, descripció, utilitats i propietats. 
 

● Castellà: Llegir la llegenda de Sant Jordi que hi ha en el següent enllaç:
https://barcelonacolours.com/la-leyenda-de-sant-jordi-y-un-descargable-para-vuestro
s-hijos/ 
A continuació pintar i retallar els retallables que hi trobareu (es poden descarregar)             
perquè posteriorment representeu de forma oral la llegenda amb els diferents           
personatges. 
 
També us podeu orientar visualitzant el conte de “Las 3 mellizas y San Jorge y el                
dragón” en el següent enllaç: 
https://youtu.be/5o3e4fIv6Yo 

 
● Música: Canta i balla una cançó de sant Jordi amb la Mònica! Ella te l’ensenya!               

https://www.youtube.com/watch?v=-KrUxgNzbTI&feature=youtu.be 
 

● Anglès:  
 

Follow the instructions to get this bookmark: 
 

1. Cut a rectangle from a hard black paper. 
2. Cut a smaller rectangle from an old newspaper.  
3. Drip some red paint drops on it.  
4. Make a hole at the bottom of the bookmark.  
5. Knot a red ribbon in that hole. 
6. Write a message on the back.  
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This is my e-mail: bmarti2@xtec.cat, where you can share me the result of your bookmark or                
just say hello. I will love to hear from you.  
 
 

Altres recomanacions: 
 
Obeses 3D: Llegenda Sant Jordi: 
https://www.youtube.com/watch?v=IttsFYa9FDQ 
 
Conte de Sant Jordi 
https://www.youtube.com/watch?v=BFC31Yur52M 
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DÒMINO DE SANT JORDI: 
Per qui tingui impressora pot imprimir-se i retallar aquest dòmino de Sant Jordi. I per 
qui no tingui impressora i el vulgui copiar fent el dibuix, copiant paraules, pintar i 
retallar també pot ser divertit.

 
 



 

 
 



 

 
 
 


