
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

Hola famílies!!  Esperem que esteu tots bé!!! 

ja s’apropa sant jordi, una festa que ens encanta celebrar a l’escola i compartir-la amb tots/es vosaltres. És                                   
per això que, aquesta setmana, les activitats que us recomanem van lligades a aquesta diada...són dies de                                 
contes, de dracs, cavallers i princeses… 

Esperem que gaudiu molt amb les activitats que us proposem i recordeu que si feu fotos ens les podeu enviar als                                         
nostres correus electrònics. Ens agradarà veure com ho feu!! 

  

       CONTES  

Als més petits de casa els encanta mirar contes, esperem que pugueu compartir 
estones amb ells per explicar-los contes que teniu a casa i mirar-los amb ells, i sobretot 
que gaudiu fent-ho perquè així els hi encomaneu la il.lusió i el gust per la lectura.  
 
I en aquesta setmana de Sant Jordi,us adjuntem l’enllaç a tres llegendes que hem 
escollit especialment per a vosaltres. Esperem que us agradin molt!!! 
 

LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gJGsn6a9Cic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJGsn6a9Cic


SANT JORDI A LA COVA DEL DRAC 
No us podeu perdre la llegenda de Sant Jordi explicada per la Montse, una mestra de la 
nostra escola. Segur que us encantarà!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=VfQ31KvRIGM 

 

SANT JORDI I EL DRAC (Curtmetratge) 
Aquest és un curtmetratge oficial produït per l’associació Sant Jordi i el drac de 
Puigverd de Lleida per promocionar la festa de Sant Jordi. Us recomanem que primer 
mireu el curtmetratge vosaltres,i si us agrada, el mireu juntament amb els vostres fills i 
filles i en pugueu parlar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgAu_Q-aMSI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VfQ31KvRIGM
https://www.youtube.com/watch?v=mgAu_Q-aMSI


PLÀSTICA 

FEM LA NOSTRA ROSA DE SANT JORDI: Ens pintem la mà amb pintura vermella i               
l’estampem, i després amb un dit podem fer la tija. També podem resseguir la mà i                
pintar-la. 

  

DIBUIX DE LA LLEGENDA. Podem fer un dibuix sobre la llegenda de Sant Jordi, 
recordant elements i personatges que hi apareixen: un castell, un drac, una princesa, un 
cavaller... 

MATEMÀTICA 

Segur que heu fet unes roses ben boniques!!!  Doncs ara us proposem jugar amb elles 
per treballar diferents conceptes matemàtics!  
 
Activitat: Retalleu tres fulles i feu quatre targetes amb els nombres: 0,1,2 i 3. Els 
ensenyem una targeta i hauran de posar tantes fulles com marca el nombre. Els hi 
podem fer comptar una per una comprovant si ho han fet bé. Jugar amb els nombres, 
per exemple. tenim 1 fulla a la rosa però en volem 2, quantes en falten? 
 
 
 

 



MÚSICA 

 

- AMBAUKA: La llegenda de Sant Jordi 

https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E 

 

- Escoltar, aprendre i cantar la següent cançó de Sant Jordi: 

https://www.youtube.com/watch?v=6d6uTOMyIPk 

  

- Realitzar l’activitat que es proposa al vídeo amb la família: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xaT9BqcWOY 

  

- Visionar el vídeo: 

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

 

 
 

 
anglès 

Hello boys and girls! How are you? Aquesta setmana és la de Sant Jordi i alguns nens i                  
nenes de three years old d’altres parts del món també el celebren… es diu “Saint               
George’s day”. Tot i no celebrar-ho ben bé com nosaltres us explicaré com es diuen en                
english els protagonistes d’aquest dia: 
 
 

DRAGON  
 
 
 

PRINCESS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E
https://www.youtube.com/watch?v=6d6uTOMyIPk
https://www.youtube.com/watch?v=8xaT9BqcWOY
https://www.youtube.com/watch?v=dFJCqMsOHbU


 
 
 

BOOK 
KNIGHT 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   ROSE 
 
 
 Ara ja podeu dibuixar un “dragon” o una “rose” de color green and red ben xulos!  
També us deixo aquesta cançó per recordar els colors: 
https://www.youtube.com/watch?v=uOsJouK7YN4  
 
 

 
 
 
 
see you next week :) 

 
Ens encanta que ens envieu fotos de les activitats que feu a                       
casa!!! voleu veure els vostres amics/gues? doncs aquí us deixem                   
l’enllaç de les fotos que hem anat rebent: 
p3a : https://photos.app.goo.gl/UvZ6xCHjao7Z3isf 
p3B: :https://photos.app.goo.gl/nf7PT8AAzfGpHwJ58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOsJouK7YN4
https://photos.app.goo.gl/UvZ6xCHjao7Z3isf7
https://photos.app.goo.gl/nf7PT8AAzfGpHwJ58

