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AGRAÏMENTS 

 

Famílies conta contes  

Institut de Roda de Berà 

 

AMPA i famílies 

Ajuntament de Roda de Berà 

Sr. Baltasar Virgili 

 

Roda de Berà Ràdio 

 

Comissió de biblioteca 

 

Nens, nenes, mestres i tot el  

personal de l’Escola. 

 

 

 

Entre tots ho fem possible! 

SANT  
JORDI 2019  
Fem Cultura ! 

ESCOLA EL CUCURULL  

Roda de Berà 

SANT JORDI 
 

Per Sant Jordi un 

bon llibre, una rosa i 

un petó 



SETMANA DEL 23 AL 26 D’ABRIL  

 

 

 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 
encarregats d’anar per les classes a ex-
plicar contes, llegir poemes,... 

 
Nota 
El passat dia 1 d’abril els alumnes de 3r Arnau Dono-

so, de 4t Assil El Aouach, de 5è Irene Arranz i de 
6è Guillem Jurado, van participar al Certamen de 
Lectura en Veu Alta. El Guillem Jurado va passar 
a les semifinals que  seran el mes de maig. Molta 
sort!! 

En cas de pluja s’entregaran els premis DEL VII CONCURS LITERARI 
a les aules. 

 DIMARTS 23 D’ABRIL 

DIADA DE SANT JORDI 

Matí 
Tallers a les aules 
Tallers internivells al Cicle Infantil. 
Tallers a Prim{ria. 
 
A la plaça de la sardana 

 Participem amb la ràdio de Roda de 
Berà . Alumnes voluntaris aniran a 
llegir diferents lectures i explicaran 
activitats de la setmana cultural. 

 

 Venda de roses: L’ alumnat i les fa-
mílies de  5è recaptaran fons pel vi-
atge de fi de curs de l’any que ve ve-
nent roses pels carrers de Roda. 

 

 Venda de llibres de 2a mà per part 
de l’AMPA, a la plaça de la sardana. 

 
Tarda 
Activitat “parelles lectores”. Per tot el 
pati, els alumnes podran llegir amb una 
parella d’un altre curs que se’ls hi assigna-
r{, un llibre o conte que ells hagin triat i 
que hauran de portar de casa. 

 

DIMECRES 24 D’ABRIL 

Conta contes en anglès  
Organitzat per l’AMPA, a partir de les 
16’30, a la biblioteca de l’escola. 
 

DIJOUS 25 D’ABRIL 

Matí 
Celebrem el Dia de l’Educació Física al car-
rer. 
Els alumnes de l’escola realitzaran una cur-
sa pels carrers dels voltants del centre. 
(Activitat oberta a les famílies) 

 
Tarda 
A diferents espais del centre 

 Conta contes a c{rrec de les famílies 
del centre (llegendes, contes, tite-
lles...) adreçat a tots els/les alumnes. 

 
DIVENDRES 26 D’ABRIL 

Matí 
Conta contes en anglès per part dels alum-
nes de l’institut per als alumnes CM, 3r i 4t. 
 
Tarda (en aquest ordre) 
(Activitat oberta a les famílies) 
Al porxo i pati de la pau 
 Inauguració del trencadís del Cucurull 

fet pel Sr. Baltasar Virgili i els alumnes 
de CS, 5è i 6è amb el suport de la bri-
gada municipal. 

 

 Entrega de premis als guanyadors/es 
de les 5 categories del VII Concurs li-
terari Llurucuc. 

 Cant coral per part dels alumnes de 
6è sota la direcció de la seva mestra 
de música.  

 
 


