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3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 20 al 24 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana - Estudiar un poema de Sant Jordi que us 

adjuntem al Moodle de Català (el 

preguntarem a la videoconferència). 

- Copiar el poema a la llibreta de línies a 

l’apartat de Català. 

- Fer un cal·ligrama relacionat amb Sant 

Jordi (en un full en blanc o a la llibreta de 

línies) i enviar foto al correu electrònic dels 

tutors. 

 

Lengua Castellana - Escribir una leyenda de “Sant Jordi” 

diferente (en la libreta de líneas) y enviar 

foto al correo electrónico.   

- Ir al Moodle de Castellano y visualizar un 

vídeo de “leyenda diferente” para ver un 

ejemplo. 

 

Matemàtiques 

 

- Escoltar i llegir la presentació de l’Àlex al 

Moodle que es titula LES UNITATS. 

COMPARAR I DESCOMPOSAR. 

- Fer les pàgines 191, 195, 197, 199 i 200. 

- Fer la fitxa 11 de problemes (pàg 143 i 

144) 

 

English 

 

Go to the Moodle and watch the video about 

Saint George’s Legend. Then do the activities 

Saint George’s Worksheet and Saint George’s 

Enigma. Send a MAIL with the picture of the two 

activities. 

 

Medi Social 

 

Activitat de Sant Jordi al Moodle. 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moo

dle/course/view.php?id=63&section=1 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=63&section=1
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=63&section=1


  

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 

Medi Natural 

 

Activitat de Sant Jordi. 

https://drive.google.com/file/d/1JjmCx-eOX4F-

UgB_NVqZ4qu0ZPdcNSRj/view?usp=sharing 

 

STEM 

 

Activitat de Sant Jordi. 

Acabar l’escena de Sant Jordi a SCRATCH i si 

voleu podeu fer més escenes. 

 

Música 

 

- Llegenda de Sant Jordi musicalitzada 

https://youtu.be/WXM3Nw_tJ1E 

 

 - Cançó  
https://youtu.be/ssYym8VwXy8 

E.F 

 

LLEGENDA DE SANT JORDI 

Aquesta setmana et proposo una activitat 

d’Expressió corporal: crear la teva pròpia 

llegenda. Et pots disfressar fent els diferents 

personatges tu sol/a o amb ajuda d’algú. 

Una altra opció és fer la llegenda amb ajuda de 

ninos o de playmobils tu sol/a o amb la 

col·laboració d’algú. 

Un cop la tinguis preparada, pots convidar als 

teus pares a veure la representació. Fins i tot la 

pots ensenyar als avis, familiars o amics fent ús 

de les noves tecnologies per videotrucada 

(opcional i sempre amb permís dels teus pares). 

Religió 

 

- Redacteu una pregària d’entre 3-6 línies en 

la que doneu gràcies per tot allò que teniu  

(ho podeu anomenar: per tenir una casa, un 

llit, una família, l’amor d’uns pares, el 

recolzament dels amics...) i pregueu per 

tots aquells nens que aquests dies ho estan 

passant malament (et demanem si us plau 

Senyor per tots aquells nens que...). 

Decoreu-la, pinteu-la, podeu retallar-la en 

diferents formes, poseu-hi enganxines... 

Deixeu volar la imaginació i enganxeu-la 

en un lloc de casa on la veieu sovint!. 

- LLEGIU-LA CADA DIA DE LA 

SETMANA. 

https://drive.google.com/file/d/1JjmCx-eOX4F-UgB_NVqZ4qu0ZPdcNSRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjmCx-eOX4F-UgB_NVqZ4qu0ZPdcNSRj/view?usp=sharing
https://youtu.be/WXM3Nw_tJ1E
https://youtu.be/ssYym8VwXy8
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Plàstica -  

Arts & Crafts 

PUNT DE LLIBRE DE SANT JORDI 

 

Aquesta Setmana celebrem Sant Jordi i us animo 

a elaborar un punt de llibre. Us deixo varies 

opcions, trieu-ne una, la que més us agradi. Un 

cop acabat, heu d’enviar-me una foto al meu 

correu. 

 

https://monparallel.wordpress.com/2013/05/08/la

mpares-que-globus-de-paper/ 

 

https://i.pinimg.com/originals/64/7c/4f/647c4ffaf

5b67d96c3c0ea3958fc621a.jpg 

 

https://i.pinimg.com/736x/c3/dc/bd/c3dcbdf9228f

83a0f9f5d02f5ccd1b6e.jpg 

 

https://totnens.cat/wp-

content/uploads/2018/04/Punts-de-llibre-especial-

Sant-Jordi03.jpg 

 

ORIGAMI:  

https://gloriafort.wordpress.com/2013/10/15/sant-

jordi-bookmark/  
 

https://gloriafort.files.wordpress.com/2013/11/san

t-jordi-bookmark.pdf 

 

 

 

 

https://monparallel.wordpress.com/2013/05/08/lampares-que-globus-de-paper/
https://monparallel.wordpress.com/2013/05/08/lampares-que-globus-de-paper/
https://i.pinimg.com/originals/64/7c/4f/647c4ffaf5b67d96c3c0ea3958fc621a.jpg
https://i.pinimg.com/originals/64/7c/4f/647c4ffaf5b67d96c3c0ea3958fc621a.jpg
https://i.pinimg.com/736x/c3/dc/bd/c3dcbdf9228f83a0f9f5d02f5ccd1b6e.jpg
https://i.pinimg.com/736x/c3/dc/bd/c3dcbdf9228f83a0f9f5d02f5ccd1b6e.jpg
https://totnens.cat/wp-content/uploads/2018/04/Punts-de-llibre-especial-Sant-Jordi03.jpg
https://totnens.cat/wp-content/uploads/2018/04/Punts-de-llibre-especial-Sant-Jordi03.jpg
https://totnens.cat/wp-content/uploads/2018/04/Punts-de-llibre-especial-Sant-Jordi03.jpg
https://gloriafort.wordpress.com/2013/10/15/sant-jordi-bookmark/
https://gloriafort.wordpress.com/2013/10/15/sant-jordi-bookmark/
https://gloriafort.files.wordpress.com/2013/11/sant-jordi-bookmark.pdf
https://gloriafort.files.wordpress.com/2013/11/sant-jordi-bookmark.pdf

