
Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r) 
 

            REPTES: Bloc SANT 
JORDI 

Escoltem  
LLEGENDA DE SANT JORDI 

Escolta i gaudeix de la llegenda de Sant Jordi en format vídeo. 

Sant Jordi i ombres xines 

https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0 

Les 3 bessones i Sant Jordi  
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU 

 
https://www.youtube.com/watch?v=72oaUA_KEAo 

Ara escric!  
Després de veure i escoltar la llegenda de sant Jordi,  

contesta en un full aquestes preguntes: 
 

1. Quin personatge de la llegenda t’agrada més? 
2. Quin t’agradaria ser? 
3. Creus que la princesa es podria salvar sola? 
4. Creus que el drac era dolent o només tenia gana? 
5. Com t’agradaria que acabés la llegenda?  

 

- Dibuixa els personatges de la Llegenda de Sant Jordi segons les 

descripcions.Obre el document pdf que adjuntem a part. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
https://www.youtube.com/watch?v=72oaUA_KEAo


Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r) 

Innovamat  
-No oblidis entrar quinze minuts cada dia al BMATH!!! 

Si tens alguna dificultat amb l’aplicació, avisa a la teva tutora!!! 

Story telling   
SAINT GEORGE LEGEND VOCABULARY 
https://www.liveworksheets.com/hp207887sj 

https://www.liveworksheets.com/rb213753ic 

 

Som artistes!  
POSA UNA ROSA AL TEU BALCÓ 

Pots fer una rosa amb els materials que vulguis per 

decorar el teu balcó o finestra el dia de Sant Jordi ( 

un dibuix, plastilina, material reciclat…) 

 

 

 

 

IDEA: Rosa amb un cartró d’ous 

Només necessites un cartró d’ous i pintura o 

retoladors vermells.  

Després li pots posar un pal i pintar-lo.  

Després envia una foto a la teva tutora per 

email!!  

 

 

https://www.liveworksheets.com/hp207887sj
https://www.liveworksheets.com/rb213753ic
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Un món de sons  
CANÇÓ: EL VINT-I-TRES D’ABRIL- Damaris Gelabert 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u27xt5oVFEc 

 
REPTE: QUI EXPLICA EL CONTE? 

Entra al web de l’escola i a veure quantes veus de mestres pots reconèixer. 
Escriu el nom del conte i al costat la mestra que l’explica. 

https://agora.xtec.cat/escolasaavedra/general/20-mestres-20-contes/  

Parlem  
Tria un conte que tinguis a casa, preparat algunes pàgines 

i fes una trucada o videotrucada a algun company/a de 
classe o familiar i explica-li per telèfon el conte que t’has 

preparat. Fes una foto i enviar-la. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u27xt5oVFEc
https://agora.xtec.cat/escolasaavedra/?p=21058&preview=true

