
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES ALUMNES 
 
Hola nenes, nens i famílies!!! 

Esperem que estigueu totes i tots bé.  

Aquesta setmana com que s’apropa una data senyalada per nosaltres, com és Sant Jordi, hem pensat                
que les activitats que podeu fer estiguin relacionades amb aquesta diada.  

Esperem que us agradin molt i que ens envieu les fotos de les activitats que feu i si se us acudeixen                     
d’altres de noves també.  

Una abraçada molt gran i un petonàs!  

Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure!!! 

Les mestres de P5.  

 
 

la llegenda de sant jordi 
 
https://nl.pinterest.com/pin/531635931007292596/ (Conte Sant Jordi) 

 

 

 

https://nl.pinterest.com/pin/531635931007292596/


 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm  Conte SPC Sant Jordi 
amb activitats per fer. En aquest conte heu d’anar clicant la fletxeta per anar passant de pantalla i a 
sota hi teniu tot el vocabulari que es treballa. Els més atrevits podeu llegir-lo juntament amb les 
vostres famílies.  

 

 

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. 
 

 
 

 

Després de veure algun d’aquests contes que us proposem, els nens i nenes poden fer un dibuix de 
la llegenda de Sant Jordi o del conte que els hagi agradat més i escriure una frase de la part que els 
ha agradat més.  

 

També els podeu ajudar a representar la llegenda: cadascú de la família pot representar un 
personatge. Ens encantarà si ens envieu un petit vídeo on veiem com representeu la llegenda.  

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
https://youtu.be/VfQ31KvRIGM


https://clic.xtec.cat/projects/cav_prin/jclic.js/index.html Activitats de cavallers i princeses.  

En aquest enllaç hi trobareu tot un seguit d'activitats de tot tipus que estan relacionades amb 
princeses i cavallers.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q&feature=youtu.be Podeu elaborar un punt de 
llibre i decorar-lo com un drac. Si no teniu fulls de color verd el podeu fer amb un full en blanc i 
després que el pintin.  

 

 

 

I per moure una mica el cos us deixem aquest enllaç de psicomotricitat: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ftgDBG4wM8  

 

 

 

 

 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/cav_prin/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ftgDBG4wM8


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!!! 
 

 

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=SKmTA19o0-k 

https://www.youtube.com/watch?v=9UFSW6jBN9s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=SKmTA19o0-k


  

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LlEx62-FOzk&feature=emb_ti

tle 

  

- Visionar el vídeo: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LlEx62-FOzk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=LlEx62-FOzk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=r6rVg_APQc8

