
 

 

 

ESCOLA 

COL·LEGIS NOUS   

SANT JORDI 2020 

 

Setmana del 22 al 24 d’abril 

de 2020 

 BONA DIADA DE SANT JORDI!  

L’Equip de mestres de l’Escola Col·legis Nous  

volem  celebrar amb vosaltres aquest Sant Jordi 

tan especial, us volem donar forces per 

continuar, la màgia dels contes, de les cançons, 

poesies us facin viatjar més enllà de les finestres. 

Us convidem a enviar-nos una foto amb 

qualsevol motiu de Sant Jordi, després amb 

aquestes farem un muntatge. 

Tant l’alumnat com vosaltres podeu gaudir de 

les següents activitats: 

 

Cicle Infantil:  

- Conte  de la Llegenda de Sant Jordi. 

- Cançons “Un drac  Ferotge” , “ Sant 

Jordi, el cavaller” i “Sant Jordi”. 

- Fer una rosa amb plastilina i una altra  

amb paper enrotllat. 

- Dibuix de la llegenda. 

- Fer un drac partint de diversos models. 

-  “Les tres bessones, Sant Jordi i el drac”. 

- Fer un punt de  llibre de drac.  

Cicle Inicial: 

- Conte de la llegenda de Sant Jordi. 

- Dibuix de la llegenda.  

- Gravar un vídeo cantant la cançó de Sant 

Jordi. 

- Pictograma de Sant Jordi. 

- Cançons relacionades amb Sant Jordi. 

 

Cicle Mitjà: 

- El conte boig de Sant Jordi. 

- Visionat de la llegenda de Sant Jordi. 

- Fer els personatges de la llegenda de 

Sant Jordi amb el tangram i material 

reciclat. 

- Taller de cuina: magdalena de St. Jordi. 

- Elaborem un menú medieval.  

- Dramatització de l’obra de Sant Jordi 

familiar.  

Cicle Superior:    

- Recomanar un llibre. 

- Cançons relacionades amb Sant Jordi. 

- Una excursió virtual per Montblanc i veure 

la representació de Sant Jordi.    

- Fer un drac de paper i un punt de llibre-

regle. 

- Crear la figura de Sant Jordi utilitzant figures 

geomètriques. 

- L’auca de la llegenda. 

- Alguns alumnes explicaran un conte als més 

petits. 

Equip de mestres: 

Els mestres de l’escola Col·legis Nous 

escenificaran la llegenda de Sant Jordi.  

Si el vols veure, clica a la imatge. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KhsUzaQmfhdrLyQkElYiXlvY-uOeEvxA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KhsUzaQmfhdrLyQkElYiXlvY-uOeEvxA
https://youtu.be/j4EZZQUAdP8


 

 

 

 

 

 

                                     

 

ESCRIUREM 
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat , 

respires lentament. 
Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que 

enyorarem aquest moment. 
Les casualitats son les que ens han portat a viure 

aquest present 
que jo no soc conscient, si m'esperes allà fora et 

cantaré. 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 

cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 
amb els dies regalats 

i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 
Escriurem que tot no va ser fàcil, 

cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 
caminant per les estrelles 

i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.  
I ara que tot ha acabat, que no et tinc al meu 

costat, et sento diferent, amago en un calaix les 
mirades d'amagat, 

les cançons que em vas cantar son les que vull 
cridar si m'esperes allà fora et cantaré. 

Escriurem que tot no va a ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 

amb els dies regalats 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 

Escriurem que tot no va ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 

caminant per les estrelles 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 

OHHHHHHHH,OHHHHHHHH 

T'escriuré que sí que va ser fàcil, t'estic cantant 
la nostra història en un paper, 

marxaré recordant tots aquells dies i amb el 
somriure que tu sols sabies fer. 

Escriurem que tot no va ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 

amb els dies regalats 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 

Escriurem que tot no va ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 

caminant per les estrelles 
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. 

Escriurem, que tot no va a ser fàcil, 
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem 

caminant per las estrelles 
i amb el somriure que tu sols sabies fer. 

 

 
 

Clica per veure el videoclip 

 

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


 

 

 

 

 

 


