
 

 
Bon dia famílies, 

Esperem que esteu tots molt bé de salut i portant el confinament el millor possible  aprofitant per 
realitzar activitats en família. 

Us donem les gràcies per la vostra col·laboració. Cada cop sou més els que us heu engrescat 
amb les activitats proposades! 

Recordeu que a partir d’ara els reptes tenen una data de retorn: 24-4-20. I que els heu d’enviar al 
correu de tutors. 

No a tots els reptes proposats s’ha de fer retorn, només aquells que us ho demanin. 

Els reptes per aquesta setmana són: 

 

REPTE PLÀSTICA. 

Com sabem que sou molt creatius, ho esteu demostrant amb els reptes que aneu enviant, hem 
pensat que com s'acosta Sant Jordi us proposem fer dracs o roses pintats o amb volum, amb 
materials reciclats que tingueu a casa. Aquí teniu alguns exemples, però deixeu volar la vostra 
imaginació. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORN: Després feu una foto i ens l’envieu pel correu de tutor. 

 

REPTES  CATALÀ 

Aquesta setmana us proposem dos reptes:  

1. Visualització del conte de Sant Jordi al YOUTUBE:   

LA LLEGENDA DE SANT JORDI: https://youtu.be/detf2kH7PY0  

 



 

 

 

 

2. Ens inventem rodolins relacionats amb els personatges del conte: Sant Jordi, la princesa, 
el rei, la reina, el drac, els animals, el poble... 

 "- El drac ha fet un toc i de la boca ha tret foc."  “ – La princesa es posa una disfressa” 

 Aquí us deixem unes paraules rimades per què tingueu una ajuda: 

 Drac - anorac, atac, catacrac, frac, sac, ... 

 Princesa-  hamburguesa, bellesa,  maionesa,  pesa, rapidesa, riquesa, saviesa, ... 

 Reina- Eina, feina, ... 

 Príncep- rep, Pep, crep, ... 

Aquests rodolins els escrivim en un punt de llibre que hem confeccionat nosaltres. Aquí us deixem 

uns exemples:  

 

RETORN: Feu una foto del punt de llibre i ens l’envieu pel correu de tutor. 

 

 

REPTE MATEMÀTIQUES:  

Resoleu aquests dos puzles de Sant Jordi. Segur que ho fareu genial: 

Puzle 1: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2526e42e848f 

 

Puzle 2: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28fa28d747c7&pieces=24 

 

 

 



 

 

 

 

RETO CASTELLANO: 

Vamos a mirar un vídeo de la leyenda de San Jorge. Cuando acabemos haremos una pequeña 
redacción de frases o un pequeño texto explicando la leyenda, también la podemos acompañar 
de un dibujo bien bonito. 

SAN JORGE Y EL DRAGÓN:   https://youtu.be/QK087djgN_I 

 
REENVIAR: Pequeña redacción y dibujo. 
 

ENGLISH CHALLENGE  

Good morning boys and girls! 

Avui us portem un vídeo que explica la llegenda de Sant Jordi en anglès, el podreu entendre a la 
perfecció! Es tracta que el visualitzeu tantes vegades com vulgueu i intenteu respondre les 3 
preguntes que us fem al final. Són molt senzilles! 

Let’s go!  

Sant Jordi Legend:  https://youtu.be/CporUB1UmrA  

  

REPTE MÚSICA:  

Cançó de Sant Jordi: “PERSONATGES”.  https://youtu.be/Qy3EjdcXJo4  

La podeu cantar, ballar, representar amb tota la família. 

Després, feu un petit escrit dels instruments musicals que esculteu i a cada personatge li feu tocar 
un instrument de la cançó. 

 

REPTE D’EDUCACIÓ FÍSICA: 

CIRCUIT DE DESPLAÇAMENTS 

Ens hem de posar en forma per poder ser prínceps i princeses 
valentes; i algun drac entremaliat! 

Hem de construir un circuit amb diferents obstacles a superar 
realitzant diferents accions: córrer, saltar a peus junts, reptar, ziga-
zaga, croquetes, saltar a peu coix, desplaçament amb equilibri... 

A l'escola utilitzem materials (cons, cercles, cordes, piques, màrfega, 
tanques...) que haurem de substituir per elements que tinguem a 
casa: coixins, pots, cordills, pals d'escombra, el llit i tot allò que se'ns 
acudeixi. Hem d'aprofitar espais com l'habitació, el passadís o el 
menjador. 

Pots fer una foto o un breu vídeo per mostrar la teva feina creativa! 
Envia-ho a la teva tutora. 



 

Recorda que a educació física fem activitats amb seguretat, respectem el material i en acabar les tasques 
recollim, bevem aigua i al final, ens rentem mans i cara, i canviem la samarreta. 
 

 

RECORDEU QUE QUAN ENVIEU ELS VOSTRES TREBALLS, CAL QUE POSI EL NOM DELS 
ALUMNES. 

 

ENVIEU ELS REPTES ACONSEGUITS AL CORREU DE TUTORS: 

 ESTHER 1rA: tutor_2013a@escolacongost.com 

 JESSICA 1rB: tutor_2013b@escolacongost.com 

 

Esperem que us ho passeu genial fent aquests reptes,  

Moltes gràcies 


