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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

ACTIVITAT 1: OMPLIM DE ROSES ELS CARRERS! 

 

La Diada de Sant Jordi és una de les més boniques que se celebren a Catalunya.  

Aquesta tradició data del Segle XV quan Catalunya va adoptar la figura de Sant Jordi com                

al seu patró. Segons explica la llegenda, aquest valent cavaller va salvar a la               

princesa matant al drac amb la seva llança. La sang del drac va fer                

créixer un roser, de forma que el cavaller va poder regalar una de les seves ROSES a la                  

princesa.  

 

Aquest és el motiu pel qual la data del 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, es celebra                   

regalant roses a la dones en senyal d’afecte. Posteriorment també s’ha afegit la tradició de               

regalar un LLIBRE als homes. 

 

Malauradament i degut al moment en que estem vivint actualment, la Diada s’ha ajurnat i no 

podrem omplir els carrers del poble per anar de parada en parada a mirar llibres i comprar 

roses el 23 d’abril però un virus no ens ha de deixar sense la nostra 

rosa de Sant Jordi ni impedir que celebrem aquesta festa que 

portem tant a dins del nostre cor.  

 

Aquest any viurem una Diada diferent, per això us demanem que feu vosaltres             

mateixos les vostres roses per poder engalanar el balcó i les finestres el dia 23               

d’abril. Ja veureu quin GOIG farà Calaf tant engalanat! 

 



Aquest acte també ens servirà per fer el nostre petit homenatge a 

tots aquells que aquests dies treballen per nosaltres i per la nostra 

salut, alimentació, neteja... 

 

 

Feu volar la imaginació i utilitzeu qualsevol material per elaborar les roses (paper, 

roba, tela, plastilina, goma eva, cartulina, elements naturals, etc). Ens agradarà 

molt veure fotografies de les vostres creacions.  

 

  Us deixem uns quants exemples perquè feu volar la vostra imaginació! 

   

  

  

 



ACTIVITAT 2: ELABORACIÓ D’UN PUNT DE LLIBRE 

No pot haver un Sant Jordi sense rosa i llibre, però tampoc ens podem quedar sense                

el tradicional punt del llibre, és per això us proposem que en feu un molt fàcil i amb                  

materials que segur tots teniu per casa. 

 

MATERIALS: 
➥paper de diari 

➥cartolina o cartró 

➥pegament 

➥colors(poden ser els que vulguis: fusta, retoladors,plastidecors) 

➥paper en blanc  

 

 

COM ES FA? 
★ 1r: retalla la cartolina o cartró amb uns 6 centímetres d’ample i uns 

20cm de llarg. 

★ 2n: talla amb les mans el paper de diari, intenta agafar lletres en 

comptes d’imatges. 

★ 3r: enganxa el paper de diari a la cartolina. 

★ 4t: Tria dibuixar el cavaller Sant Jordi, la princesa o el drac. 

Pinta-ho  i enganxa-ho. 

★ 5è: per últim si tens una mica de cinta pots fer un forat i passar-la 

per un dels dos extrems.  

 

 

 



Aquí us deixem una mostra per a que agafeu la idea: 

 

 

 

 

 

 

 

Estarem molt contents i contentes de veure el resultat! 

 



 

MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT 3:  

UNA MICA DE MATEMÀTIQUES PER SANT JORDI 

 

Abans de començar, repassa el què hem après sobre         

l'escriptura dels nombres amb aquest vídeo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ud52swIeCcE 

 

ELS  LLIBRES: 

1. Compta tots els llibres que hi ha a casa teva. Quants n'hi ha?.  

Escriu la resposta en lletres. 

2. D' aquests llibres, quants n'hi ha que són llibres infantils o juvenils?.  

Escriu la resposta en lletres. 

3. I quants són llibres per adults?.  

Escriu la resposta en lletres. 

4. Si tinguessis el doble de llibres a casa teva, quants llibres serien?.  

Escriu la resposta en lletres. 

5. I si tinguessis el triple de llibres?.  

Escriu la resposta en lletres. 

LES  ROSES: 

1. Si les noies i els nois de sisè fessin una parada per vendre roses, tinguessin 172 

roses per vendre i cada rosa costés 3 euros, quants diners farien?.  

Escriu la resposta en lletres. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud52swIeCcE


EL DRAC: 

 

1. Si el drac es cruspia 145 quilos de carn cada dia, 

quants  quilos de carn es menjava en  una 

setmana?. 

2. I en un mes de 30 dies, quants quilos es menjava? 

3. I en un any? 

Escriu totes les respostes en lletres. 

 

 

T'agraden els dracs? Ets un especialista en la llegenda de Sant 

Jordi?. Respon aquest test i ho comprovaràs. 

 http://cavallfort.cat/que-en-saps-de-sant-jordi/ 

 

LLENGUA CATALANA 

ACTIVITAT 4: BOOKTUBERS 

 

http://cavallfort.cat/que-en-saps-de-sant-jordi/


 

 

 

Abans de començar, et donem uns quants enllaços perquè puguis veure diferents             

exemples de booktubers i puguis agafar idees. Tot i així, pots fer una ullada              

per youtube, segur que en trobes més! 

 

 

 

Passos a seguir per ser un booktuber! 
1- Pensa en un llibre que hagis llegit i t’hagi agradat molt. 

2- Elabora un guió (una possible estructura podria ser aquesta): 

CONTINGUT DURADA (aproximada) 

Saludo i dic el meu nom i la meva edat. 

No em deixo de dir el nom del llibre i l’autor/a. 

5 - 10 segons 

Explico l’argument general del llibre (de què tracta) 10 - 20 segons 



Explico dues o tres coses que m’han agradat del llibre. 10 - 20 segons 

M'acomiado i agraeixo l’atenció a l’espectador. 5 - 10 segons 
 

3- Practica el discurs oral moltes vegades. Després demana a algun familiar que t’escolti             
i/o et gravi per analitzar com ho fas. 

4- Autoavaluat: així veuràs els propis errors i llavors faràs millor el vídeo final. 

5- Decideix el lloc on voldràs fer la gravació. Intenta que sigui un lloc il·luminat i si pots,                 
elegeix un fons ben divertit i adequat. 

6- No et descuidis de portar el llibre per ensenyar-lo (si el tens). 

7- Realitza la gravació definitiva (tens     
l’avantatge de que podràs repetir-la fins      
que et surti molt bé!!). 

8- Envia el vídeo a la teva tutora. 

 

 

Un booktuber no ha d’explicar-ne tot l’argument, i sobretot MAI DELS MAIS no ha 

de contenir spoilers (desvetllar coses importants que succeeixen al llibre). 

 

 

 

Fem un booktuber! 
Aquí tens un GUIó. Cal que l’emplenis perquè et servirà de guia per             

estudiar i fer que el teu vídeo quedi GENIAL ! 

 

 

GUIÓ BOOKTUBER 



Saluda  

 

 

Presenta’t 

(nom, edat, afició) 

 

 

 

Presenta el llibre 

(títol, autor, editorial) 

 

 

 

Explica’n alguna cosa 

(argument/resum) 

 

 

 

Explica per què l’has 

triat o perquè t’agrada 

(Explica 2 o 3 motius) 

 

 

 

Acomiada’t amb un 

agraïment 

 

 

 

 

 

COM HO FEM ARRIBAR? Teniu 3 opcions, totes elles, vàlides! 

1. A través del word que us passem.  

2. Amb una fotografia de l’activitat.  

3. Fitxa interactiva: 

Fitxa interactiva 

1. Feu la fitxa interactiva a https://es.liveworksheets.com/vf194792dr . Recordeu-vos        
d’escriure les majúscules. Un cop feta i revisada: 

https://www.liveworksheets.com/af154133bu
https://es.liveworksheets.com/vf194792dr


- Cliqueu al botó “terminado” i després a l’opció “enviar mis respuestas           
a mi profesora”. 

- Us demanaran escriure el vostre nom complet, curs, assignatura i el e-mail            
de la vostra tutora. 

- És important que feu tots els passos per tal que arribi la feina que heu fet.  

  



 

LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITAT 6: 

1. Mireu aquest vídeo amb atenció https://youtu.be/mp6CDAGZn8E 

2. Seguidament, realitzeu l’activitat interactiva en aquest enllaç 

https://www.liveworksheets.com/hp194413qf?a=send&g=3rd&s=English&t=0t5b4tfvf3 

Un cop hagueu acabat, cliqueu a “terminado” i recordeu escriure el vostre nom i cognom               

amb el curs i classe per tal que arribi correctament. 

 

  

https://vimeo.com/102942550
https://youtu.be/mp6CDAGZn8E
https://www.liveworksheets.com/hp194413qf?a=send&g=3rd&s=English&t=0t5b4tfvf3


 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT 7: JOCS MEDIEVALS 

Ens trobem en la setmana de Sant Jordi. Un Sant que té una llegenda situada a l’època                 

medieval. Durant aquella època, en moments de tranquil·litat les persones es relaxaven            

jugant a jocs de taula. 

Aquesta setmana heu de jugar a un o més dels jocs que us proposo. Ja veureu que alguns                  

són molt coneguts en l’actualitat i altres no tant. 

  
 

Escacs Dames Backgammon 

 

 

 

Halatafi Queek  

 

Si teniu un tauler d’escacs, podreu realitzar diversos dels jocs proposats. També podeu             

construir vosaltres mateixos/es el tauler (dibuixat en un full de paper) i les fitxes de qualsevol                

joc. En els enllaços que us posaré teniu la informació per cada joc. 



● Escacs 

http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/estrategia/escacs.htm 

http://reglasdejuegosimples.blogspot.com/2013/05/ajedrez.html 

● Dames 

http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/saltaricapturar/dames.htm 

● Backgammon 

http://www.ludoteka.com/backgammon-es.html 

● Halatafi (també conegut com “El Zorro y los Gansos”) 

http://mates.aomatos.com/juegos-de-estrategia-el-zorro-y-los-gansos/ 

● Queek 

Aquest és un joc senzill. Es juga amb unes pedres i un tauler de roba o paper igual que el                    

d’escacs. Els jugadors han d’apostar quantes d’aquelles pedres cauran a les caselles            

blanques o negres. Guanya qui s’apropa més al número correcte. Els jugadors de forma              

alternada són els encarregats de deixar caure les pedres damunt del tauler. El nombre de               

pedres pot variar (5 – 6 és un bon número). 

Quan tingueu el joc preparat, animeu a un familiar vostre perquè jugui amb vosaltres.              

Cal que envieu una foto en la que se us vegi jugant al joc escollit. 

Ah! I si teniu ganes de moureu’s una mica, recordeu que podeu tornar a construir el circuit de                  

la setmana passada!!!  

  

http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/estrategia/escacs.htm
http://reglasdejuegosimples.blogspot.com/2013/05/ajedrez.html
http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/saltaricapturar/dames.htm
http://www.ludoteka.com/backgammon-es.html
http://mates.aomatos.com/juegos-de-estrategia-el-zorro-y-los-gansos/


 

 

REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES 
 

VALORACIÓ Molt fàcils Fàcils Complicades Difícils 

Com has trobat les feines d’aquesta      
setmana? 

        

 

Quina proposta de treball t’ha agradat més? 

 

 

En quina proposta de treball creus que has de millorar? Per què? 

  

 

Explica’ns tot el què has après durant la setmana. 

  

  

 

 

 



 

 

 


