
 

Hola famílies, 

Avui divendres, és l’endemà d’un dia molt especial, Sant Jordi, tot i que som a 

casa i no hem pogut sortir a les places ni carrers per celebrar-lo com cal, si que 

hem volgut compartir amb vosaltres aquesta diada tan especial.  

 

És per això, que us hem preparat un poema de la Lola 

Casas “Escolteu al drac” i dues cançons molt 

animades per pujar l’alegria i ballar a ritme d’ABBA i 

una selecció de contes on-line que us connectarà 

amb el plaer de llegir, escoltar i admirar il·lustracions 

boniques tot endinsant-nos en històries fantàstiques! 

 

Aquesta setmana us proposem varies tasques diferents mireu i gaudiu junts! 

 

1- Escoltem el poema: Escolteu al drac 

 

ESCOLTEU AL DRAC 

NO M’AGRADEN LES PRINCESES, 
NI CAP CAVALLER VALENT 

QUE PORTI BRILLANT CUIRASSA 
NI ESPASA FETA D’ARGENT. 

 
NO M’AGRADEN LES TRIFULQUES 

NI CAP BARALLA PUNYENT, 
NI ESPORUGUIT NIT I DIA 
A TOTA MENA DE GENT. 

 
A MI M’AGRADEN ELS CONTES, 
LES ROSES, EL BON MENJAR, 

ESCOLTAR FAULES I HISTÒRIES 
DIVERTIDES D’EXPLICAR. 

 
QUAN SIGUI LA FESTA DEL LLIBRE… 

EM VOLDRIEU CONVIDAR? 
POTSER D’AQUESTA MANERA VEURIEU 

QUE SÓC UN DRAC DE BON TRACTE 
QUE NO ES CRUSPEIX CAP PRINCESA! 

 

LOLA CASAS 

 



2- Escoltem i ballem amb les cançons. 

Escolteu el drac 

https://youtu.be/n39gjAIqJrI 

Mamma mia Sant Jordi versió ABBA 

https://youtu.be/pDy6MeX4ktw 

 

3- Escoltem, llegim i gaudim dels contes. 

- A l’enllaç que teniu a continuació trobareu un seguit de contes 

descarregables de la Núria Vives, no us els perdeu! 

http://mynicebooks.com/catala/ 

 

- En aquests enllaços podreu veure diversos contes explicats que ens 

encanten! Esperem que també a vosaltres també! 

o  “Les meves petites alegries” 

https://www.youtube.com/watch?v=HlA0Nf8i3xs 

o L’erugueta goluda 

https://www.youtube.com/watch?v=HWwf7wcKMl0 

 

- En aquests enllaços podreu trobar diferents contes animats amb so, 

esperem que us agradin: 

o El monstre de colors 

https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q 

o L’Elmer https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw 

 

4- Continuem amb Teide.  

Aquesta setmana, la nostra editorial, ens proposen les tasques de llengua i 

mates que comencen el dia 21 i 23 d’abril. Així que endavant: El gat amb botes, 

va de lletres i aliments que ens ajudaran a practicar la lectoescriptura i amb 

mates repassarem els números 7 i 8. Aquí us tornem a deixar les instruccions i 

l’enllaç per si el necessiteu. 

 
INSTRUCCIONS 
1. Clicar 

l’enllaç https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/ 

 

2. Clicar el botó ACCEDEIX 

3. Triar el curs i després la matèria. Llengua i Matemàtiques. 
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5- Geometria a casa 

 

Peixos, us en recordeu que vam començar a treballar els cossos geomètrics? 

Doncs us proposem que ens prepareu una petita exposició d’objectes trobats 

per casa amb la mateixa forma i ens envieu la foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- El Repte de la setmana 
 

Aquest dies hem vist que sou uns grans artistes i les manualitats les feu super 

bé, hem de potenciar la creativitat que teniu i és per això que us proposem que 

feu un manualitat per Sant Jordi, la que més us agradi. Podeu triar o buscar altres 

que us agradin! 

 

 

 

 

 

 
 
Peixos Daurats i Platejats, famílies, esperem rebre notícies vostres ben aviat! Ja 
sabeu que ens podeu enviar les tasques preferentment al nostre correu 
electrònic  o  via WhatsApp (a través dels delegats i delegades).  
 
 
Us enviem molts ànims, molta força i molt amor! Us trobem a faltar.  
 
 
TOT ANIRÀ BÉ! I AVIAT ENS VEUREM!  
 
 

Xus i Alba 
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