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AGRAÏMENTS 
 

Famílies conta-contes  

 

Xènia i Ferran Oliver 

 

AMPA i famílies 

 

Ajuntament de Roda de Berà 

 
Roda de Berà Ràdio 

 
Comissió de biblioteca 

 
Nens, nenes, mestres i tot el  

personal de l’Escola. 
 
 
 

Entre tots ho fem possible! 

SANT JORDI 
2017  

FEM CULTURA ! 

ESCOLA EL CUCURULL 

Roda de Berà 

SANT JORDI 
 

JA ARRIBA LA DIADA, 

AMB LLIBRES A CADA PARADA 

I UNA ROSA VERMELLA 

PER A LA PRINCESA ESTIMADA. 



SETMANA DEL 24 al 28 d’abril  

 
⇒ Taller de sardanes a 4t a càr-

rec de Xènia i Ferran Oliver.  

 
 

⇒ Escoltarem música medieval i sardanes. 

 

⇒ Treballarem la llegenda i el sentit de la 

festivitat amb diferents activitats. 

 

⇒ “Expliquem contes als companys/es”: Els 

alumnes de tots els nivells seran els encar-

regats d’anar per les classes a explicar 

contes, llegir poemes,... 

 

 

 DIJOUS 20 d’abril 

Matí 
A les aules 

Tallers internivells al Cicle Infantil:  

 

“Fem un punt de llibre de Sant Jordi.” 

 

DIVENDRES 21 d’abril 

Tarda   
Al pati de la pau de 15:15h a 16.15h  

Activitats organitzades per la comissió 

de biblioteca. 

⇒ Entrega de premis als guanyadors/es 

de les 5 categories del V Concurs 

literari Llurucuc.  

 

⇒ Entrega del premi del concurs de 

punts de llibre de la biblioteca es-

colar en motiu dels 10 anys de l’esco-

la. 

⇒ Cantada de la cançó “Viu” del grup 

Roba Estesa enregistrada al CdA Pau 

Casals, a càrrec de alumnat CM i la 

mestra de música.  
  

   Notes:  

⇒ En cas de pluja s’entregaran els 

premis a les aules. 

⇒ Activitat oberta a les famílies. 

DIUMENGE 23 d’abril 
A la plaça de la sardana 

⇒ Participem amb la ràdio de Roda de 

Berà a la plaça de la sardana. Els alum-

nes voluntaris aniran a llegir diferents 

lectures. 

 

⇒ Venda de roses: L’ alumnat i les famíli-

es de  5è recaptaran fons pel viatge de 

fi de curs de l’any que ve venent roses 

pels carrers de Roda.  

 

DIVENDRES 28 d’abril 

Tarda 
 

A diferents espais del centre 

⇒ Conta-contes a càrrec de les famílies 

del centre (llegendes, contes, tite-

lles...) adreçat a tots els alumnes. 


