
      

Aquesta setmana és Sant Isidre i a Cardedeu és una 

de les festes més importants. Aquest any estem 

confinats i no es podrà dur a terme les activitats del 

poble. Després del bon resultat que vam tenir 

generalment dels vostres projectes del restaurant, ara 

podeu crear la fira de Sant Isidre al vostre gust. 

Imagina que l’ajuntament t’encomana organitzar la 

festa de sant Isidre i et demana que facis unes tasques 

concretes, són les següents: 

1. Rètol de la fira.   

2. Programa d’activitats (tallers, tastets, espectacles 

etc.) El que tu programes per a cada dia de sant 

Isidre. 

3. Espectacle, taller, xerrada, concert on hi 

participes tu com a convidat. (ens has d’enviar el 

vídeo). 

4. Problemes matemàtics. 

Quan acabis envia’ns les 4 activitats  al correu 

electrònic: bmonter5@xtec.cat (Blanca) o 

agrau233@xtec.cat  (Anna).  

Activitat 1(Rètol) 

Primer de tot hauràs de fer la portada del tríptic. 

Aquesta activitat és artística, la pots fer o bé amb el 

ordinador, o bé dibuixant tan bé com en saps, deixa 

anar la teva creativitat. Coses que no poden faltar a 

la teva portada:  

- Que hi hagi un dibuix o foto relacionat amb la 

fira.  

mailto:bmonter5@xtec.cat(Blanc)
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- Les lletres de FIRA SANT ISIDRE CARDEDEU 2020. 

A continuació et deixem les portades dels anys 

anteriors per a et puguis inspirar: 

             

 

            

 

 



      

Activitat 2 (Programació) 

Aquesta activitat consisteix en programar el que vols 

que es faci cada dia de la festa de Sant Isidre i posar-

ho com si fos un tríptic. Intenta pensar les activitats 

que vols que hi hagi ja sigui per a nens/es, joves o per 

adults. Sobretot has de dir l’hora i el lloc on es fan. 

Procura que hi hagi 2 activitats per divendres 15. Per 

dissabte 16, diumenge17 i dilluns 18 programa mínim 3 

activitats al matí i 3 a la tarda. Poden ser tallers, 

tastets, espectacles d’animals, espectacles per als 

petits/es, concerts, xerrades, etc. (sobretot no t’oblidis 

de posar el concurs mundial de menjadors de 

borregos i la mostra Gastronòmica). Posa les activitats 

que tu vulguis, sigues original, estàs fent la festa del 

teu poble! Aquí tens uns exemples dels anys anteriors. 

Pots fer-ho com vulguis!  

 



      

 



      

Activitat 3 (Espectacle) 

L’Ajuntament demana que facis una exhibició com a 

persona convidat/da. Ara com ets una persona 

coneguda pel poble i se’t dona molt be fer(el que tu 

vulguis).... Fes un vídeo amb un espectacle, taller, 

xerrada, truc de màgia, activitat per a nens/es,  

concert, el que tu vulguis. Tu decideixes, ets el 

personatge convidat i tindràs molta gent del poble 

mirant. (Representa que ho fas a la fira i la gent et 

veu).  

Recorda: que aquesta exhibició, espectacle o el que 

sigui, l’hauràs de haver posat a l’activitat 2, a la 

programació de la festa. Per exemple: Diumenge 17 a 

les 18:00 “Exposició dels viatges de l’Anna”, “La 

Blanca ens canta”, “Pallassos per als petits per les 

immillorables Blanca i Anna”.  

  



      

Activitat 4 (Problemes matemàtics) 

L’Ajuntament necessita la teva ajuda per acabar de 

preparar la festa. Ajuda’ls a resoldre aquests 

problemes: 

- La brigada ha muntat 20 estands per a vendre 

productes artesans. Cada persona que ha 

posat l’estand ha hagut de pagar 20 euros per 

dia a l’ajuntament. Quants diners obtindrà de 

benefici l’ajuntament al final de la fira de Sant 

Isidre? 
 *Estand :  Instal·lació per a la promoció i venda de productes que les 

empreses i entitats munten durant la celebració de fires, exposicions, etc. 

 

 

 

  

 

 

- Per alimentar els animals de la fira, han 

comprat 30 sacs de pinso de 150 quilos cada 

un i 20 sacs de blat de moro de 80 quilos cada 

un. Quants quilos de menjar han comprat? 

 

 

 

 



      

 

- A la fira d’atraccions, sis viatges al tren de la 

bruixa valen 7 euros. L’Ajuntament vol saber  si 

un nen/a paga amb un bitllet de 5 euros i  li 

tornen 4 euros, quants viatges haurà comprat.  

 

 

 

 

 

 

 

- Aquest any proposen fer una campanya 

d’educació ambiental, ja que l’any passat la 

quantitat de gots de plàstic recollits en el poble 

va passar de 4.512 quilos a 12.381 quilos. 

Quants quilos de més en van recollir l’any 

passat?  

 

 

 

 

 

 


