
   
Hola Nimfes i Estruços! Benvinguts i benvingudes al tercer trimestre!   

Des de que va començar el confinament heu anat rebent recomanacions i un parell de reptes 

per setmana. La dinàmica no variarà gaire! Els divendres es penjaran a la pàgina web de 

l’escola els reptes a realitzar i, d’alguns reptes, ens heu de fer el retorn al nostre correu 

electrònic. Fàcil, oi?  

Quan entreu a la pàgina web de l’escola (https://agora.xtec.cat/escolacongost/) només heu de 

fer clic a aquesta imatge i anireu veient les notícies del nostre curs. 

 

 

 

 

 

 

Recordeu que els correus electrònics per enviar-nos els reptes són els següents: 

 Glòria: tutor_2011a@escolacongost.com 

 Susana: tutor_2011b@escolacongost.com 

 

REPTES DE SANT JORDI 

REPTES DE LLENGUA CATALANA 

 

A. Mireu atentament aquest vídeo de La llegenda de Sant Jordi i després contesteu les 

preguntes del qüestionari. 

https://youtu.be/detf2kH7PY0 
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1. Clica aquest enllaç https://quizizz.com/join?gc=813032 

2. Activa l’àudio del teu dispositiu. 

3. Posa el teu NOM i el teu COGNOM. 

4. Clica “Empezar juego”. 

5. Contesta les preguntes SENSE AJUDA. 

Pots fer el qüestionari amb el mòbil, la tablet o l’ordinador. 

No cal que ens facis retorn ja que el programa Quizizz ens enviarà les teves respostes! 

 

B. CANVIA EL FINAL DEL CONTE. Què creus que hauria passat si el cavaller no hagués marxat? 

“El cavaller va derrotar al drac i del terra va brotar un roser amb roses ben vermelles, li va 

donar una rosa a la princesa i…”. Completa el final del conte amb 5 línies més. Posa-hi 

imaginació! 

 

Pots enviar-nos l’expressió escrita d’aquestes maneres: 

- Envia’ns una foto de la feina. 

- Envia’ns el document si ho escrius amb l’ordinador. 

- Escriu-nos directament al correu electrònic. 

REPASSEU EL TEXT ABANS D’ENVIAR-LO I POSEU EL VOSTRE NOM! 

 

REPTE DE LLENGUA CASTELLANA 

 

“Mi libro favorito” 

Qué libro de los que te has leído en lengua castellana te ha gustado especialmente? Describe 

brevemente el argumento (de qué trata la historia) y el motivo por el que te gustó. Si lo 

prefieres, puedes elegir un cuentro tradicional. Podéis incluir una foto o dibujo del libro en 

vuestra expresión escrita. 

 

Podeis hacer llegar la expresión escrita de las maneras que hemos explicado antes! 
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ENGLISH CHALLENGE 

 

Good morning boys and girls! 

Avui us portem un video 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’s Legend 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPTE MATEMÀTIC 

 

Posa a prova el teu enginy resolent aquests trencaclosques amb imatges de Sant Jordi! Pots 

posar més o menys peces, tu tries! 

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

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

 

Les imatges que has de completar són aquestes!  

 

 

 

 

 

 

 

REPTE DE PLÀSTICA 

 

Participa al concurs del Cicle dels Mitjans i fes el teu punt de llibre! Mireu a la pàgina web de 

l’escola per saber-ne més!  

 

Envia’ns la foto del teu punt de llibre! 

https://www.youtube.com/watch?v=CporUB1UmrA
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2526e42e848f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28fa28d747c7&pieces=24


   
REPTE DE MÚSICA 

 

Recordes la cançó Personatges?  

Fes memòria i torna-la a gaudir! Prepara les cordes vocals per posar-te a cantar! 

Cançó amb lletra 

 Cançó karaoke  

Fes un vídeo ensenyant-nos com cantes, balles i gaudeixes d’aquesta cançó! O fes un dibuix 

d’allò que imagines quan escoltes aquesta cançó! 

 

REPTE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

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. 

 

PER SABER-NE MÉS... 

 

Si tens curiositat per saber més sobre la festa de Sant Jordi, per què regalem llibres i roses o 

d’on ve Sant Jordi... mira, mira! En aquests InfoK trobaràs informació interessant! 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-per-que-regalem-llibres-per-sant-

jordi/video/5662918/ 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/i-el-sant-jordi-don-ve/video/5041592/ 

 

 

BONA DIADA DE SANT JORDI I QUE TINGUEU MOLT BONA 

SETMANA NIMFES I ESTRUÇOS! 

https://youtu.be/NNBIqPtIt5o
https://youtu.be/7QVdRlqQdEo
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-per-que-regalem-llibres-per-sant-jordi/video/5662918/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-per-que-regalem-llibres-per-sant-jordi/video/5662918/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/i-el-sant-jordi-don-ve/video/5041592/

