
 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

BASES CONCURS LITERARI SANT JORDI 
 

LLENGUA ANGLESA 

Aquesta activitat és voluntària. 

El jurat farà públic el nom del finalistes la primera setmana de maig. 

El jurat estarà format pels professors d’anglès del Departament de llengües estrangeres. 

Les propostes s’hauran de lliurar el dia que estableixi cada professor. 

PREMIS: 2 entrades pel cinema i un llibre.  

 

1r ESO 

Crear una breu història de 80 paraules mínim utilitzant els emojis que hi al següent 

Padlet. 

https://padlet.com/immaaguilar/ep0sm2n6kj2scrch 

Envieu les històries a: chiara.buggio@iesrocagrossa.cat o a 

imma.aguilar@iesrocagrossa.cat  

 

2n ESO 

Crear un petit còmic amb el Comic Strip Maker | Storyboard Maker , fent ús de les 

paraules proposades en els diàlegs: love, friend, village, dragon, feel i els següents 

connectors:  but, and, because, first, then, after, finally. 

Instruccions: (Important: No cal que us registreu. Feu el que pogueu amb les eines i 

opcions que us dóna la versió gratuïta.) 

1. Anar al web Comic Strip Maker. 

2. Crear el comic.  

3. Fer captures de pantalla. 

4. Ves a la tasca “Saint George Task” al Google Classroom. 

5. A la cantonada de dalt a la dreta veureu ja un document de presentacions Google. 

Cliqueu-lo. 

6. Un cop obert, feu una presentació ben maca amb les captures de pantalla que heu 

fet. 

6. Un cop acabat, espereu que es desi tot. 

7. Tanqueu la presentació i a la pantalla de la tasca, lliureu-lo clicant a  "Entrega" 

 

 

 

 

 

3r ESO 

Crear un TikTok amb un dels següents poemes d’aquests autors clàssics: Emily 

Dickinson, W. B. Yeats  and  William Thackeray. 

https://padlet.com/immaaguilar/ep0sm2n6kj2scrch
mailto:chiara.buggio@iesrocagrossa.cat
mailto:imma.aguilar@iesrocagrossa.cat
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator


 

 

1. How far away the stars seem,  

and how far is our first kiss, 

 and ah,      

how old my heart. 

    

  

 2.   But  I, being poor, 

Have only my dreams 

I have spread my dreams under your feet 

Tread softly because you tread on my dreams. 

  

   

3.  In you,        

     I’ve found the love of my life  

      and my closest,  

      truest friend. 

 

  

4.  You are the prettiest, 

      you are the cutest, 

      If i had to invent a new world,  

      I call you the most beautiful,  

      You are the most charming, 

      You are the most intelligent, 

      I have never seen someone , 

      Who is so elegant,  

      You are the girl. 

 

  

5.  You brought me sunshine  

     when I only saw rain.  

     You brought me laughter 

     when I only felt pain. 

  

6.  I’m nobody. Who are you? 

    Are you nobody, too?  

    Then, there’s a pair of us  - don’t tell! 

    They’d banish us, you know. 

       

    

7.  To love and win is the best thing.  

     To love and lose, is the next best thing. 

     

8.   Love is not between a beautiful man and woman.  



 

       Love is between two beautiful hearts. 

 

Envieu les creacions a pietat.granados@iesrocagrossa.cat  

 

4t ESO 

Crear un TikTok amb els següents sketches d'obres d’en Shakespeare: monòleg de 

“Shylock” de l’obra The Merchant of Venice, i el monòleg “To Be or Not To Be” de Hamlet. 

Envieu les creacions a angela.ojea@iesrocagrossa.cat  

 

1r i 2n BATXILLERAT 

Aquesta any no hi participaran. 

 

 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

BASES CONCURS LITERARI SANT JORDI 
 

LLENGUA FRANCESA 

 

Aquesta activitat és voluntària. 

Cal entregar els textos abans del 3 d’abril. 

El jurat farà públic el nom del finalista en l’acte dels Jocs Florals que tindrà 

lloc dilluns, 23 d’abril. 

El jurat estarà format per les professores de francès. 

 

Aquest any hi hauran dos blocs en francès amb un total de 4 premis (1 premi 

per bloc i categoria). 

 

Bloc 1: 1r, 2n i 3r ESO: 

Opció 1: Escriure un petit poema o rap en francès i/o fer una composició 

amb imatges o vídeo. Podeu recitar el poema, fer un poema musicat o un 

rap. 

Opció 2: Fer un TikTok d’uns 20 o 30 segons amb una cançó en francès que 

us agradi. 

 

Bloc 2: 4tESO i 1rBATX: 

mailto:pietat.granados@iesrocagrossa.cat
mailto:angela.ojea@iesrocagrossa.cat


 

Opció 1: Escriure un petit poema o rap en francès i/o fer una composició 

amb imatges o vídeo. Podeu recitar el poema, fer un poema musicat o un 

rap. 

Opció 2: Fer un TikTok d’uns 20 o 30 segons amb una cançó en francès que 

us agradi. 

Envieu els arxius al correu electrònic: sara.company@iesrocagrossa.cat 

indicant el nom i el curs en l’assumpte. 
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