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SANT JOAN A VALLS  

Arribem a la recta final d’aquest curs i no volem acabar les nostres propostes sense 

una mica d’alegria i xerinola! El curs s’acaba i la festa major del nostre poble 

comença. Aquest any la nostra festa major, igual que el final d’aquest curs, serà una 

mica diferent. Un final de curs confinat i una festa major on line, és estrany oi? Però 

tot i les dificultats hem pogut continuar treballant i heu estat a l’alçada de les 

circumstàncies. Ara toca a la festa major, que tant esperem cada any, que s’adapti al 

moment i puguem gaudir-la encara que des de casa.  

En aquesta proposta la nostra idea és que conegueu les possibilitats que us ofereix 

enguany la festa major i que comenceu a pensar en aquella nit tan especial, la nit de 

Sant Joan. Us convidem a treballar en l’última proposta d’aquest curs, que durarà 

només una setmana, s’acabarà el 19 de juny. 

 

1. ELS FOCS DE SANT JOAN 

2. EL PROGRAMA DE LA NOSTRA FESTA MAJOR 

3. LA TEVA PRÒPIA MAQUETA 

4. THE PAST 

5. MATERIALS INTERESSANTS PER LLEGIR (Una auca i tres còmics) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.- ELS FOCS DE SANT JOAN  

 

La Nostra Festa Major es troba immersa en plena nit 

del solstici d’estiu. És una nit molt especial aquí a 

Valls però també a la resta del territori català. Per 

saber el perquè d’aquest motiu seguiu l'audiovisual 

amb molta atenció i coneixereu què representa 

aquesta nit arreu del territori de parla catalana, 

anomenat històricament Països Catalans.  

https://vimeo.com/161947299 

 

Una vegada vist l’audiovisual pensa en les teves nits de Sant Joan i respon:  

 

1. Coneixies l’existència de la Flama del Canigó, que es reparteix per tot el 

territori de parla catalana, anomenat històricament Països catalans? L’has vist 

alguna vegada quan arriba a Valls? Si l’has vist, com arriben els que porten la 

Flama?  

 

2. A les fogueres de la nit de Sant Joan 

la gent hi llença tot tipus 

d’andròmines de fusta, mobles 

vells…. Si a la foguera poguessis 

https://vimeo.com/161947299


 

 

llençar el que tu volguessis, què hi llençaries?  

 

3. Les revetlles se celebren arreu. Has estat mai a la platja la nit de Sant Joan? 

On celebres la revetlla i què acostumes a fer durant la nit de Sant Joan? 

4. És tradició llençar coets i petards durant la nit de Sant Joan. Tu en llences? 

Coneixes les precaucions que cal prendre per no fer-te mal, per no cremar-te? 

Formes part d’alguna colla de diables? Si en formes part, explica que és el 

que més t’agrada.  



 

 

 

2.- EL PROGRAMA DE LA NOSTRA FESTA MAJOR 

 

Algú es pensava que el Coronavirus deixaria 

els vallencs i les vallenques sense la millor 

festa de l’any? Creieu que és possible una 

Festa Major des de casa?  

A continuació us adjuntem el programa 

d’actes de Sant Joan 2020! Amb una bona 

dosi d’optimisme, il·lusió i bon rotllo…tot és 

possible! Durant uns quants dies la vostra 

televisió es convertirà en un fabulós escenari i 

el vostre menjador o sala d’estar serà la millor 

plaça de Valls! 

https://nuvol.valls.cat/index.php/s/CR4dkR7D

XbzQWKC#pdfviewer 

També pots consultar el programa de la Festa 

Major en paper, que aquests dies l’ajuntament 

reparteix per la ciutat. 

Per tal de familiaritzar-te amb les activitats que es duran a terme aquesta Festa 

Major, et proposem que contestis les següents preguntes. D’aquesta manera podràs 

fixar-te durant quins dies, en quines hores i a través de quines plataformes virtuals 

podràs gaudir del que més et vingui de gust. 

- Quin dia comencen els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls? 

- Quin és l’acte que dóna el tret de sortida a la Festa Major de Sant Joan? 

- Aquest any no hi haurà cercaviles però tindreu l’oportunitat de veure tot els 

elements del seguici popular. On? Quan? De quina manera? 

- Quin dia i hora i a través de quin canal podràs veure:   

- l’actuació de Meritxell Neddermann? 

https://nuvol.valls.cat/index.php/s/CR4dkR7DXbzQWKC#pdfviewer
https://nuvol.valls.cat/index.php/s/CR4dkR7DXbzQWKC#pdfviewer


 

 

- l’espectacle “Meravelles d’Orient” de la companyia 

Eudald Ferré? 

- un concert d’Havaneres a càrrec de “Les Anxovetes”? 

 

- El programa de St Joan també et proposa ballar i aprendre nous passos. 

Busca quin dia i hora pots moure’t a ritme de Jazz steps, lindy hop i swing. 

 

- Si tens ganes de sentir un conte, el dilluns 22 de juny tindràs l’oportunitat 

d’escoltar-ne un. Escriu el títol. 

 

- El mateix dia a la 1 del migdia, a través del canal de youtube de l’Ajuntament 

de Valls podràs disfrutar d’un concert de música tradicional. Escriu quin 

instruments podràs veure i sentir. 

 

- I a les 6 de la tarda podràs veure el Ball de bastons confinat. Busca a través 

de quina plataforma. 

 

- El dia 22 a partir de les 6 de la tarda, pel canal de youtube de l’Ajuntament de 

Valls podràs assistir a dos concerts dels grups “Crim” i “Nativa”. Escriu quins 

estils musicals podem reconèixer en les seves cançons. 

 

- Has presentat la maqueta de la foguera de St Joan al concurs d’Òmnium? 

Doncs el dia 23 a les 12h estigues atent a la Pàgina de Facebook i canal de 

Youtube Òmnium Alt Camp i canal d’Instagram i Twitter @omniumaltcamp. Es 

durà a terme el veredicte del concurs de maquetes de petites fogueres de 

Sant Joan 2020! Bases del concurs: 

https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-

sant-joan-2020/ 

 

- Quin dia se celebra la nit de la revetlla?  

 

- Quins grups actuaran per la revetlla? Quins estils musicals interpreten 

cadascun? 

https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-sant-joan-2020/
https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-sant-joan-2020/


 

 

 

- Si teniu ganes de veure castells, podreu veure per Tac 12 la diada de l’any 

passat. Quin dia i hora? 

 

- Vols assistir al naixement virtual del petit Basilisc? Busca en el programa dia, 

hora i plataforma virtual. La Colla Gegantera Pessigolla organitza un concurs 

de dibuix sobre el Basilisc petit de valls. Si vols participar aquí tens les bases: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1104108673299846&id=224018

064642249&sfnsn=scwspwa&extid=EYsN1DjD0usTMAem. Si hi participes, 

envia també una foto a l’escola. 

 

- Quins grups actúen el dia 24 a partir de les 22.00? 

 

- En què consisteix l’acte “l’últim petard” del dia 25 de juny? 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1104108673299846&id=224018064642249&sfnsn=scwspwa&extid=EYsN1DjD0usTMAem
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1104108673299846&id=224018064642249&sfnsn=scwspwa&extid=EYsN1DjD0usTMAem


 

 

 

3.- LA TEVA PRÒPIA MAQUETA 

Ja hem estat de festa major, hem fet un tomb pel significat i funcionament de la 

revetlla de Sant Joan a la nostra terra i què falta per poder fer uns bona revetlla? 

doncs la foguera! 

Si vols participar en un concurs de “maquetes de petites fogueres de sant Joan” pots 

començar a pensar com seria la teva foguera, buscar el material que necessites i, si 

vols, comença a construir la 

teva petita maqueta i presenta-

la al concurs de maquetes de 

sant Joan d'Òmnium Cultural. 

Si hi participes, envia també 

una foto a l’escola. Aquí et 

deixem la informació amb tot el 

que necessites saber si vols 

presenta't-hi.  Bases del 

concurs:  

https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-sant-joan-

2020/ 

 

https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-sant-joan-2020/
https://www.omnium.cat/ca/concurs-de-maquetes-de-petites-fogueres-de-sant-joan-2020/


 

 

 

4.- THE PAST  

Hello students! How are you? there are so many good moments to remember about 

last year and if we want to use English to explain those things, we need to know a 

little about the PAST, are you ready? 

 

Here you are some grammar information to do the activities. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_W035xTqkL4&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q 

 

 

1. Here you have a link to do the activity online. 

OPTION A: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES

L)/Past_simple/Was_or_were_iv53769vo 

 

OPTION B:   Or if you prefer, you can print it or do it in your notebook.  

https://www.youtube.com/watch?v=_W035xTqkL4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Was_or_were_iv53769vo
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Was_or_were_iv53769vo


 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Related to SANT JOAN other activities, on this activity you can close your 

eyes and remember what you did at  Sant Joan festival last year. (You can 

mention where were you, what were you doing, with whom were you,..) 

 

Example:  

 

Hi, my name is Celia and my last Sant Joan festival was really good. I was with my 

family and some friends in Tarragona beach and we were eating some sandwiches 

and telling jokes. We were jumping the bonfire and swimming in the beach. It was 

fantastic!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- MATERIALS INTERESSANTS PER LLEGIR   

-Auca de la Flama del Canigó 

 



 

 

 

Còmics Revetlles amb precaució: 

Còmic1: 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/con

sells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_revetlles_20

10_ok.pdf 

Còmic 2: 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/con

sells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_2011.pdf 

Còmic 3:  

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/con

sells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/doc_revetlles_2016/comic_revetlles

2016.pdf 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_revetlles_2010_ok.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_revetlles_2010_ok.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_revetlles_2010_ok.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_2011.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/docs_fins_2011/comic_2011.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/doc_revetlles_2016/comic_revetlles2016.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/doc_revetlles_2016/comic_revetlles2016.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/revetlles/docs/doc_revetlles_2016/comic_revetlles2016.pdf

