
 
 
Estimades famílies, 
Esperem que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé … Com que s’apropen dates               
molt assenyalades us fem propostes de Sant Jordi, esperem que les feu i que us agradin. A                 
més a més, hem rebut molts correus amb totes les tasques que feu a casa amb la vostra                  
família,  i  sabeu què? Ens ha agradat molt. GRÀCIES! 
A partir d’aquesta setmana us afegim un apartat amb les vostres propostes per si alguna               
família ja no té idees i vol fer-n’hi alguna. 
Us encoratgem perque ens continueu enviant fotos! 

 
conte tradicional de sant jordi 
 
Comencem les propostes refrescant la llegenda tradicional de Sant Jordi. Us deixem el link              
a la pàgina edu365 on explica el conte tradicional. Heu d’anar clicant a la fletxeta de la dreta                  
i fixeu-vos que a baix hi ha el vocabulari de cada diapositiva. Si ja us sabeu la llegenda,                  
podeu provar d’explicar-la vosaltres amb l’ajuda d’aquestes paraules! 
Enllaç: http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/jordi04.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/jordi04.htm


conte : sant jordi a la cova del drac 
Aquí us deixem un altre conte de Sant Jordi, és una mica diferent, però molt bonic Ens el 
llegeix la Montse, esperem que us agradi molt. 
 

 
 

 
 
dòmino 
 

 

En aquesta activitat es tracta de crear el joc 
del dòmino versió Sant Jordi en la qual ens 
ho passem bé mentre la fem i també quan 

ja l’hem fet! Ah! I la podem fer de dos 
maneres. 

La primera opció és imprimir la imatge de        
l’esquerra que trobareu aquí. Un cop      
impresa, necessitareu unes tisores per     
retallar les fitxes i… a jugar! Recordeu que        
heu d’emparellar la imatge amb la paraula. 

La segona opció és més “casolana”. Si no        
teniu impresora o no la voleu fer servir        
perquè esteu inspirats… us animem a      
dibuixar-ho i escriure-ho vosaltres! Heu     
d’agafar un full en blanc i, amb l’ajuda del         
pare o la mare, heu de fer les línies que          
correspondran a les fitxes. Desprès les      
retalleu i feu una línea al mig de cada fitxa.          
A una banda heu de fer el dibuix i a l’altra           
banda heu d’escriure la paraula. 

 
 

 

https://youtu.be/VfQ31KvRIGM
https://en.calameo.com/read/000143470a57acac77069


 
 
 
 
 

fem una rosa 

 

Material: full blanc, colors verds de diferents       
tonalitats, pintura verda o retolador verd, paper de        
seda vermell o paper de diari (pintat vermell), una         
ouera, tisores, pinzell, pega i un escuradents o        
canyeta. 
Procés: 
Primer dibuixarem les fulles de la rosa i les         
pintarem de color verd. 
Després retallarem una ouera de manera que ens        
quedem amb un recipient i el pintem amb pintura         
o retolador verd.  
Agafem un paper de seda vermell (en el cas que          
no en tinguem agafem un tros de diari i amb          
colors, ceres o pintura el pintem vermell) i        
l’arruguem.  
Clavem l’escuradents a les fulles i després al cul         
de l’ouera i posem pega al cul i enganxem el          
paper vermell arrugat. 
I ja la tenim! 
Podem enganxar una etiqueta amb un missatge! 

 
 
 

sopa de lletres 
 
En aquesta activitat es tracta de que llegiu i busqueu tots els personatges i elements               
principals de la Llegenda de Sant Jordi, fixeu-vos bé amb quina lletra comença i amb quina                
acaba… A veure si les trobeu…  



 
 

movem el cos  
 

 
Teniu ganes de moure-us i ja us avorreix el passadís de casa? Si cliqueu a aquest link de                  
YouTube veureu una idea de com poder fer un circuit per casa i amb coses de casa. Sabem                  
que no a totes les cases hi ha les mateixes coses… millor! Que cadascú deixi anar la                 
imaginació i adapti els diferents materials a la seva manera. També podeu fer variacions              
com: fer el circuit amb peus junts, a peu coixet... 
Pareu comte eh!! No voldríem pas que prenguéssiu mal! 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=jueKxKUUh70&feature=emb_logo  
 

i els vostres companys de P4 A us recomanen… 
 

LAIA VELA: CONFEGIR 
PARAULES 

AINOA IBARS: LLEGIR 
CONTES I MANUALITATS 

BIEL VELASCO: SUPER 
PUZZLE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=jueKxKUUh70&feature=emb_logo


   

 
 

MARIA DOLCET: PINTO I 
ANIMO ELS 
COMPANYS/ES 

ADRIÀ DOLCET: FAIG 
ESPORT 

NIL COMELLES: 
DECORACIÓ DELICADA 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
i els vostres companys de P4 B us recomanen… 
 

 RAÜL PAU          ONA 



       Plastelina casolana Plomes de paper 
 

 

Papallona 
 

 
 

EMMA ELENA ARNAU ROIGÉ 

Decoració de fulles 
 

 

Un quadre 
 

 

La nostra mà 
 

 
 

english 
 
Hello!! How are you?? 
 
Sabeu que a Anglaterra també celebren Sant Jordi?? Però ells li diuen Saint George’s day. Segur que                 
ja us sabeu la història, però potser no l’heu sentit mai en anglès...Així que us deixo un vídeo que                   
l’explica molt bé.  
 
 
The legend of Saint George 
 
 
 
 
 
 
També us proposo una    manualitat per crear el nostre     
SAINT GEORGE’S DRAGON amb materials que segur que teniu a casa. Espero que us agradi! 
 
Bye bye!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9UFSW6jBN9s&t=6s


 

Material: un rotllo de paper, pintura o retolador verd;         
paper de seda vermell, taronja i groc (si no en tenim           
podem retallar tires de paper i pintar-les amb colors);         
tisores, pegament i plastilina.  
Procés: primer pintarem el rotllo de paper de color         
verd.  
Després retallarem amb les tisores les tires de paper,         
les pintarem i les enganxarem amb la pega al voltant          
d’un dels forats del rotllo com si fossin les flames que           
surten de la boca del drac.  
L’últim pas serà fer unes boletes amb plastilina per fer          
els ulls i el nas del drac.  

 
 
 

MÚSICA 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qtMshuN6E1Q 

  

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=cYIF-dKD8is&feature=emb_tit

le 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r6rVg_APQc8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qtMshuN6E1Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=cYIF-dKD8is&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=cYIF-dKD8is&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=r6rVg_APQc8

