
Hola Peixos i Coets! 
 
Com esteu?? Sabeu què passa aquesta setmana? El 
dijous 23 és Sant Jordi!! I què vol dir això? Doncs que 
és una festa on les roses i els llibres són els 
protagonistes del dia. Però què passa? Continuem 
sense poder sortir de casa però ho podem celebrar 
igual i amb la companyia de tota la família i tots els 
companys!  
 
Aquesta setmana us proposem diferents activitats 
relacionades amb roses, llibres i Sant Jordi! Les voleu 
conèixer? 
 

1. CANÇÓ DE SANT JORDI (DÀMARIS GELABERT).  

Cantem i ballem amb la cançó de Sant Jordi. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE


2. JUGUEM? ENDEVINA, ENDEVINALLA... QUI SÓC? 

 
 

I si encara us queden dubtes, us deixem uns mots 
encreuats com a pista, allà trobareu la solució. 

 



3. TREBALLS MANUALS DE SANT JORDI. 

Us proposem dos treballs manuals ben entretingudes i 
amb material que podeu tindre per casa. 

La primera és fer un drac ben graciós com aquests de 
la fotografia: 

 
Què necessitem? 

- Pinces  
- Pintura 
- Cartolina o paper 
- Colors o retoladors 
- Cola 
- Imaginació i ganes de fer un drac! 

A experimentar!! 



El segon treball manual que us proposem és... 

 
I és que sabem que us agrada molt treballar amb la 
pintura i les mans oi? (però no embruteu res, sobretot! 
I si ho feu sense voler, cal deixar-ho tot net i polit!) 

 
Necessitem: 

- Pintura  
- Paper  
- I com sempre... Imaginació! 

 
4. OMBRES XINESES. 



Passar una bona estona jugant amb la llum, 
fomentarem la creativitat i la imaginació dels nostres 
petits/es. Es pot recrear un conte, per exemple.  

Material per elaborar titelles per les ombres xineses: 
pal, cartolina, cel·lo, retolador.  

Elaboració: dibuixem en la cartolina figures de 
personatges o elements d’algun conte. Retallem la 
figura i l’enganxem amb cel·lo al pal.  

Si no teniu pals podeu utilitzar canyetes o llapis, en 
comptes de cartolines també podeu fer servir paper, 
sempre deixant volar la imaginació! 

Vídeo il·lustratiu de la seva elaboració:  

https://www.youtube.com/watch?v=XIWaLsq1b8s 

Idees de possibles titelles:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIWaLsq1b8s
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://decalupa.com/marionetas-y-teatro/39-juego-de-sombras-chinescas-dinosaurios-moulin-roty.html&psig=AOvVaw1IKNz0fIBADlLrybmlSf0c&ust=1586885843571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDr_Mr45egCFQAAAAAdAAAAABAT


 
 

Us animeu!? 

 

 
 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://lacarpa.cat/shop/ombres-xineses/&psig=AOvVaw3vSGReJZ2qtTgKSod81Raj&ust=1587039703829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDMyeC16ugCFQAAAAAdAAAAABAI


5. CONTES A DOJO. 

En aquesta Diada de Sant Jordi, no poden faltar els 
contes. Us deixem l’enllaç d’una contacontes genial, 
que farà viure i vibrar amb cada conte que explica.  

Podeu escoltar contes com “Un tigre amb Tutú”, “El gos 
blau”... al seu Instagram @a_ritme_de_contes. 

 

 “El gos blau” 

https://www.instagram.com/tv/B-
o7ojhCYaG/?igshid=1rsqcwix2fxpg 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B-o7ojhCYaG/?igshid=1rsqcwix2fxpg
https://www.instagram.com/tv/B-o7ojhCYaG/?igshid=1rsqcwix2fxpg
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.amazon.es/MINI-GOS-BLAU-NADJA/dp/8484700739&psig=AOvVaw05tyKUGyhk5ahfuzF7Ejfy&ust=1586887218537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi3yNr95egCFQAAAAAdAAAAABAD


 Un tigre amb tutú 

https://www.instagram.com/tv/B-
uDOu3iDpF/?igshid=x608ibhmrmfs 

 
 

 Història d’un forat 

https://www.instagram.com/tv/B-
K5cX7CTYf/?igshid=1ekzubs4uhx8f 

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B-uDOu3iDpF/?igshid=x608ibhmrmfs
https://www.instagram.com/tv/B-uDOu3iDpF/?igshid=x608ibhmrmfs
https://www.instagram.com/tv/B-K5cX7CTYf/?igshid=1ekzubs4uhx8f
https://www.instagram.com/tv/B-K5cX7CTYf/?igshid=1ekzubs4uhx8f
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.casadellibro.com/libro-un-tigre-amb-tutu/9788416964536/5228452&psig=AOvVaw2Dde06tQ2jsCBUU7wTjx2i&ust=1586887299598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi1hIT-5egCFQAAAAAdAAAAABAD


Finalment, us recordem que al web de l’escola hi ha 
un apartat d’imatges des de casa que podeu fer arribar 
al correu de l’escola (escolapaudelclos@xtec.cat) per tal 
que les publiquin. I també ens les podeu enviar a 
nosaltres al correu tutoresp5paudelclos@gmail.com ! 

 

Com a novetat de Sant Jordi, s’obrirà un nou espai en 
aquest apartat per tal que envieu fotos amb disfresses 
o complements de cavallers, cavalleresses, princeses, 
prínceps i dracs. O bé explicant un conte o amb un 
genial dibuix de Sant Jordi! 

 

Tenim moltes ganes de tornar-nos a trobar i de fer-
vos una abraçada molt gran! 

Molts petons i ànims!  

 

Cristina, Montse i Mireia 
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