
Bon dia nins i nines avui és un dia molt especial, bé tots ho som i més ara. Però aquest està dedicats
als llibres que ens han permet guardar els coneixements, ser font d'aprenentatge, de diversió, fins i
tot podem viatjar sense moure-nos de casa i... tantes coses més. Avui és Sant Jordi.

La primera activitat que et proposam és  enviar una postal de felicitació de Sant Jordi  a la teva
tutora,  també li  pot  enviar  a  un company o companya.   Demana ajuda a  un dels  teus  pares o
germans grans. Heu de saber l’adreça del company la nostra és:
lorentebel@educaib.eu asureda  2  @educib.eu  
Per enviar la targeta heu d’entrar a aquesta pàgina i omplir les dates 
https://genius.diba.cat/postal/santjordi/formulari

1. ESCOLTAR
Sant Jordi, el seu drac, els llibres i les roses són molt famosos i coneguts. La mestra Margalida
de música ens ha preparat la seva versió. Escolta-la. És ben guapa.
https://youtu.be/4ZxFHBRLG9g

*La cançó diu així, llegeix bé i intenta entendre.

Conta una llegenda

 que un drac molt dolent

va atacar tot un poble

i es cruspia a la gent.

Per sorteig diari

se sap qui serà, 

el pròxim tiberi 

de la bèstia infernal.

Quina mala sort!

Ai pobre princesa,

aquest cop li toca

 ser ella la presa.

Però arriba Sant Jordi

portant  la seva llança.

El terrible animal 

ja no té cap esperança.

Una rosa vermella

floreix de la ferida.

Sant Jordi li ofereix

a qui li ha salvat la vida.

Atenció! Cruspir significa  menjar amb molta gana.

Sorteig joc o forma de decidir a qui li toca un premi càstig en aquest cas «ser menjat pel drac»

Tiberi gran menjar,  afartar-se de menjar.

-T’ha agradat? Segur que sí.

 *Ara pots torna a sentir la cançó i cantar amb na Margalida seguin la lletra anterior.

RECORDA  que  per  fer  les  activitats  al  quadern  has  de  posar  el  títol  de  l’activitat  en

MAJÚSCULA  I VERMELL, així com el  núm. de l’activitat en vermell també. Si copies els

enunciats seran amb bolígraf blau. Les respostes a llapis. Deixa una línia per separar les act.

Fes bona lletra i presentació. 
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https://youtu.be/4ZxFHBRLG9g
https://genius.diba.cat/postal/santjordi/formulari
mailto:asureda@educib.eu
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2.  Saps d’on ve el costum de la Diada de Sant Jordi?

   Idò es deu a un editor i escriptor valencià  Vicent Clavel Andrés que vivia a Barcelona. Ell era un

gran  admirador  d’en  Miguel  de  Cervantes,  un  gran  escriptor  espanyol  de  fama mundial.   Va

proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa per commemorar o recordar

el  naixement  de  Miguel  de  Cervantes  (1547-1616).  Poc  després  al  1930,  aquesta  festa  es  va

traslladar al 23 d’abril, dia concretament de l’enterrament d’en Cervantes.

Més tard, el 1959, la UNESCO, que  es la  Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la

Ciència i la Cultura i establir la pau, va instituir el dia 23 d’Abril com  el Dia Mundial del Llibre i

dels Drets d’Autor. 

Un 23 d'abril de 1616 també va morir  William Shakepeare (1562-1616), escriptor anglès de gran

fama. També és la data de la mort de Miguel de Cervantes i altres  escriptors com Josep Pla, Inca

Garcilaso de la Vega,  Luís Vive... també el naixement de molts altres de Maurice Druon, Vladimir

Nabokov, Manuel Mejía Vallejo i ... 

Respon ara tu 2. COMPRENSIÓN LECTORA  

1. Qui va tenir la idea de celebrar un dia dedicat als llibres? ...............................................................

2. En honor de quin famós escriptor espanyol? ....................................................................................

3. Completa amb paraules del text.

L'escriptor i editor de llibres valencià ......................................................va proposar fer una festa per

celebrar  el naixement del escriptor espanyol de fama mundial .......................................................

Però al 1930 es va decidir canviar de data, i en lloc de celebrar el naixement es va decidir celebrar

el dia que va ................................ Resulta que també aquest dia,  un 23 d’abril, va morir un gran

escriptor anglès també de fama mundial ......................................... Finalment la ................................

al 1959 va instaurar o posar  el 23 d’abril com a dia del ................................. i Drets d’autor.

3. ESCOLTAR.*Avui pots escoltar diferents llegendes escrites i cantades de Sant Jordi. Posa

atenció que més tard hauràs de fer un resum, contant-la tu.

https://youtu.be/TJzRC9heOtY (duració 4 min)

T’ha agradat? Idò ara sentiràs altra versió contada a través de la radio.
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/clickat/conte-la-llegenda-de-sant-jordi/audio/808205/  (8min)
Si vols veure més i, tens ganes,  aquí trobaràs un conte per llegir i amb imatges,molt curtet i un
capítol de les tres Bessones  (optatiu)
https://www.youtube.com/watch?v=Gs3PgPLS2GA  (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU    (24 min)

4. TREBALL DE PLÀSTICA. (Feina a entregar a la tutora)
 Elaborar   un treball manual  sobre Sant Jordi. Podeu inventar-lo vosaltres o copiar-lo d'internet.
Poden ser punts de llibres, roses, titelles, fer un dibuix o el que vulgueu.
Es demanarà una fotografia  per  a  pujar  al  correu  de la  tutora.  Ella  prendrà consideració  de la
creativitat, la participació, la realització acurada i neta i el producte final.  
Si no tens ganes de cercar, aquí et deix un parell d’enllaços i pots fer algun d’ells.   

https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
https://www.youtube.com/watch?v=Gs3PgPLS2GA
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-Punts de lectura fets amb «palillos» de polo.
-Dracs   i roses  
 -Punts de pagines
-  Drac amb pinça de roba  

5. TALLER DE CUINA. Aquestes activitats poden ser ben divertides i hauràs de menester ajuda
de la família. (Optatiu,  però si el feis enviau una foto o vídeo al correu de la tutora.)

https://genius.diba.cat/documents/6200569/38226636-83c9-42a8-a59e-54473a630e7a
https://genius.diba.cat/documents/6200569/38226636-83c9-42a8-a59e-54473a630e7a
https://genius.diba.cat/documents/6200569/fd573a64-18c7-4e30-a09f-d4c380ef18cf
http://manualescanigo.blogspot.com.es/2013/04/feliz-sant-jordi.html
http://manualescanigo.blogspot.com.es/2013/04/feliz-sant-jordi.html
http://petitsgransartistes.blogspot.com.es/2016/04/manualitats-sant-jordi-2016.html


5.  Vols fer unes proves per anar a Master Chef? Idò ara és la teva! Aquí et donam dues receptes
relacionades en Sant Jordi una de pa i una altra d’un pastís. 

6. LLEGIR Ara et toca llegir un poc, supòs que no tendràs vessa.
http://www.setmanamedieval.cat/llegenda.php

http://www.setmanamedieval.cat/llegenda.php


7.  LA LLEGENDA DE SANT JORDI

    Sant  Jordi era un soldat  romà nascut  a  l’actual

Turquia i és el protagonista d’una gran gesta 

cavalleresca ocorreguda a  la població de Montblanc

(Tarragona). 

   Diuen que assolava els voltants de Montblanc un

monstre ferotge i terrible, que posseïa les facultats de

caminar, volar i nedar, i que tenia l’alè tan pudent que

enverinava l’aire i produïa la mort de tots els qui el

respiraven. 

   En aquell regne dominava el terror més profund.

Els  habitants  varen  pensar  a  donar-li  cada  dia  una

persona que li serviria de presa, i així no faria aquells desastres. La idea els va sortir d’allò més bé,

però el que era realment complicat era trobar una persona que es deixàs menjar per aquell monstre. 

    Varen decidir fer un sorteig entre tots els habitants de la vila. Un dia, la sort va voler que la filla

del rei fos la destinada. La princesa era jove, guapa i fina. El rei va estar d’acord que fos sacrificada.

    La donzella va sortir de la ciutat i ella soleta s’encaminà cap al llac on residia la fera, mentre tots

els súbdits, desconsolats i afligits, miraven des de la murada com se n’anava al sacrifici. En aquell

moment aparegué un jove cavaller, que cavalcava en un cavall blanc, i amb l’armadura daurada i 

lluent.  La  donzella,  tota  preocupada,  li  digué que fugís  ràpidament  ja  que per  allà  rondava un

monstre que se’l podia menjar. El cavaller li digué que no temés, que no li passaria res; que havia

vengut expressament per combatre la fera i així alliberar-la a ella i a tot el poble. La fera va sortir i

el cavaller, amb la seva llança, la va malferir. 

   I així va ser com va acabar el malson. El rei va voler casar la seva filla amb sant Jordi. Aquest li

va contestar que no la mereixia i que la seva visita a aquella localitat era perquè havia tengut una

revelació divina sobre la necessitat urgent de salvar aquella vila del monstre. 

wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi (adap.) 

7. COMPRENSIÓN LECTORA Respon les preguntes  al teu quadern. Recorda Escriu el títol i el

número de la pregunta i la lletra de la teva resposta. (Feina a enviar a la tutora)

1. Segons el text, sant Jordi era un... 

A. veí de Montblanc. B. soldat romà. C. sant a cavall. D. príncep. 

2. Molts habitants de Montblanc morien a causa de... 

A. l’alè pudent i verinós del monstre. B. la fam i la pobresa. 

C. les mossegades del monstre. D. les cremades del foc del monstre. 



3. Quina de les següents coses no podia fer el monstre de Montblanc? 

A. Nedar.    B. Parlar.           C. Caminar. D. Volar. 

4. Quin és el personatge principal de la història? 

A. El rei. B. La princesa. C. Sant Jordi. D. Els habitants de Montblanc. 

5. Per què la princesa ha de ser sacrificada? 

A. Perquè és la filla del rei. B. Perquè li fa pudor l’alè. 

C. Perquè és molt fina i guapa. D. Perquè li ha tocat en el sorteig. 

6. Quina frase resumeix millor el text? 

A. La princesa era guapa, jove i fina. B. Sant Jordi no es vol casar amb la princesa. 

C. Sant Jordi salva Montblanc d’un ferotge monstre. 

D. El rei va cridar sant Jordi per acabar amb el monstre. 

7. Segons el text, sant Jordi va ser... 

A. antipàtic. B. molt valent. C. enemic del rei.           D. un enamorat de la princesa.

8. A la princesa no se la va menjar el monstre. Explica per què es va salvar. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. EXPRESSIÓ ESCRITA (Feina a enviar a la tutora)
Crec que ja saps ben bé la llegenda de Sant Jordi. Fes un resum escrit. Recorda amb bona
lletra. Esposant les frases de forma clara i senzilla, ordenant els fets. Utilitza els punts, comes i
punts i apart i no facis errors d’ortografia.

........................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................



*Aquí tens un altre tipus de Monstre que no és com el de la llegenda de Sant Jordi, serà molt

divertit. escolta la cançó i després podràs tornar-a cantar seguin la lletra de la teva lectura.

Escolta la cançó del monstre de Banyoles

9 . COMPRENSIÓ LECTORA.  

Llegeix les vegades que creguis necessari i després respon.

Ens ho diu la història d'un vell poble,

   que hi habitava un monstre fa molts anys.

   Diuen que treia foc per les orelles

   i per la boca, pel nas i pels queixals.

     Com veureu, tenia tanta gana

    que s'empassava els bous de tres en tres 

    i els cavallers que amb ell volien brega

    se'ls endrapava com qui no menja res.

    *És el mon-mon, el monstre de Banyoles,

    que me-men-men, que menjava persones.

    És el mon-mon, el monstre de Banyoles,

    una per dia sense fer terrabastall.

  I la gent de la contrada

 un  tracte,  amb  gràcia,  amb  ell  varen  signar

donat-li cols, patates i albergínies

perquè aquell monstre es tornés vegetarià.

9. Ara respon (Feina a enviar a la tutora)

1. De qui parla la lectura?.................................................................................................................

2. Vivia a...     A.  a un vell poble.   B.  al llac Ness.       C.  a la mar.        D.   al llac de Banyoles.

3. Menjava

 A.  una persona al dia.    B.    una persona al matí i albergínies al vespre.

C.   No ho diu el text.          D.  molt poc perquè no tenia mai gana.

4.  Es torna vegetarià perquè...

A.  té mal de panxa.         B.   Perquè li agrada la verdura.    

C.    fa un tracte amb la gent del poble.          D.   li ho ha recomanat el metge.

5.   Per on no treia foc.

A.   Les orelles. B.  El nas.    C.   Els queixals         D.   Pels ulls.

6. Escriu un títol per aquesta cançó................................................................................................

7. El text de la lectura és (assenyala el correcte)

 * Una noticia *Una poesia *Un conte                       *Una faula.

8. Fes un dibuix el més complet possible, seguin la lectura ,   del monstre.

10. Si encara t’interessa el  tema o tens ganes de llegir més referent a Sant Jordi. Aquesta pàgina et
pot agradar, és un recull de dites, poemes, endevinalles...  
http://www.xtec.cat/~mdomingo/stjordi/litera.htm

- Aquesta també és una pagina molt completa i interessant. 
http://genius.diba.cat/santjordi.

http://genius.diba.cat/santjordi
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https://youtu.be/ufrs-bhIu0w

