
 

 

PROPOSTA DE TREBALL DE MÚSICA  
(Setmana del 20 al 24 d’abril) 

 

Diuen que qui canta els seus mals espanta…  
Doncs aquesta setmana de Sant Jordi us proposem que espanteu tots 
els mals cantant les cançons tradicionals catalanes que us 
presentem a continuació.  
 
Si, a més a més, sou gent valenta i sense complexes podeu participar 
també en el repte que us expliquem al final. 
 

           Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac (vídeo) 
 

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, 
dos van al darrere, dos van al davant. (bis) 

 
Sant Jordi és tot de ferro, la rosa és d’un jardí, 

el drac no menja pomes, la princeseta sí. 
Si! Si! Si! 

Sant Jordi és tot de ferro, la rosa és d’un jardí. 
 

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, 
dos van al darrere, dos van al davant. (bis) 

 
El drac té molta gana, ja és hora de dinar, 

s’empassa tres gallines amb un bon tros de pa. 
Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! 

El drac té molta gana, ja és hora de dinar. 
 

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, 
dos van al darrere, dos van al davant. (bis) 

 
La rosa i la princesa són molt bones amigues, 

però mai no es fan petons per por de les espines. 
Ui! Ui! Ui! 

Per por de les espines. 
 

Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, 
dos van al darrere, dos van al davant. (bis) 

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


 

 

    A MÉS A MÉS: 
   

Per a cicle infantil i inicial: 
● Sol, solet - lletra i partitura 
● Sol, solet - karaoke 

 

Per a cicle mitjà: 
● La gata i el belitre - lletra i 

partitura 
● La gata i el belitre - karaoke 

Per a cicle superior: 
● L’Hereu Riera - lletra i partitura 
● L’Hereu Riera - karaoke 

Coral 
● Cançó per anar a dormir (Quan 

feu clic a l’enllaç us demanarà que 
m’envieu un missatge perquè us 
pugui donar permís per accedir-hi) 

 
 
 

REPTE MUSICAL SANT JORDI 
El repte consisteix en que us graveu en vídeo mentre canteu la cançó 
de Sant Jordi. Els passos per realitzar l'enregistrament són: 

 
1. Estudieu un parell de dies la cançó fins que us surti força bé. 

(Podeu llegir la lletra, però si la sabeu de memòria, millor) 
2. Reproduïu la música i canteu la cançó (amb auriculars si és 

possible) mentre algú us grava. 
3. Els que toqueu algun instrument la podeu interpretar amb 

aquest.(Partitura) 
4. Si trobeu que cantar-la sencera és massa difícil podeu gravar 

un fragment o gravar-vos ballant al ritme de la música.  
5. Pugeu a Google drive el resultat i compartiu amb 

mtur5@xtec.cat abans del 23-4-20 preferiblement. 
6. Si us quedeu amb ganes, repetiu el procés amb la cançó del 

vostre cicle.  
 
 

http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/sol.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/sol.htm
http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/gata.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/gata.htm
http://www.xtec.cat/~xaltesa/partitures/riera.pdf
http://www.xtec.cat/~xaltesa/karaokes/riera.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1-wVBwgC5KP8WLYk2uyHua1iURU8_HwwO
https://drive.google.com/file/d/1V8Fyml0w1dVzJULEsigp1C9keqEjRIWy/view


 

 

Si teniu algun dubte podeu enviar un correu a mtur5@xtec.cat. Si 
aconseguim suficients participants al repte publicarem un vídeo 
resum amb les vostres aportacions. Animeu-vos!! 
 
 
 
 

 




