
ACTIVITATS 
SANT JORDI



MANUALITAT DE SANT
JORDI

 
I una vegada fetes us demanem que
feu una fotografia i ens la feu arribar a
mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp  610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.

Estem desitjant que ens sorprengueu
amb les vostres fotografies.

Aquestes fotografies les penjarem a les
nostres xarxes socials per tal que tota la
ciutadania pugui gaudir d'elles. 

Aquesta setmana us proposem 
diverses activitats de Sant Jordi.



MANUALITAT DE SANT JORDI

Volem que busquis per casa el que tinguis un jersei
del pare que no fa servir , un tros de cartro, etc per
que et disfrasis d'època medieval. tria que vols ser
una princesa, un cavaller, el drac, o un camperol. 

 
Amb boses d'escombraries podeu fer vestits de

princesas i de cavallers 



MANUALITAT DE SANT JORDI

Vet aquí una vegada ...

Vet aquí que en aquell temps ...

En un país molt llunyà hi havia ...

Temps era temps quan els animals parlaven ...

Fa qui sap quants anys ...

Un conte us explicaré, tan bé com jo sabré; si
l’escolteu elsentireu, qui no el sentirà no el sabrà.

Vet aquí que en aquell temps dels catorze vents,
que set eren bons i altres set dolents...

Escolteu bé això que us diré que si ho sé, tampoc
no ho sé, i si bé mai no ha passat bé podria ser
veritat. 

Volem proposar-vos que feu una petita
historia del que us agradi a vosaltres. Els més
petits ho podeu fer amb les vostres famílies. 
Potser pot començar:
 

 

 

 

 

 

 

 

“Rondalla ve, rondalla va, si no és mentida veritat
serà.”

 
 

 



Aquí us deixem unes mostres per que pogeu fer un punt
de llibre, al igual que totes les activitats podeu utilitzar

aquests exemples que ens ha cedit la Julia Quintana o fer
vosaltres amb el material que tingueu a casa. 



PUNT DE LLIBRE 



SUDOKU MEDIEVAL



#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 

Aprofiteu per llegir molt o que els
vostres familiars us expliquin contes . 


