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Benvolguts pares i mares, 

Aquest any la Diada de Sant Jordi s’escau
en dimarts, tot just tornant de vacances 
de Setmana Santa. A l'escola, però, 
tot estarà ben apunt per gaudir de la festa al màxim i us hem programat tot
un seguit d’actes que us especifiquem a continuació.

Aquest any, partint del moment actual de reivindicació i lluita que com a
societat estem vivint, el tema que es treballarà es basa en la equitat de
gènere, en concret el lema escollit ha estat «canvia el rol, canvia la mirada».
Es  tracta,  doncs,  de  trencar  amb  la  rigidesa  dels  estereotips  de
personatges concrets que ens trobem a la literatura universal. 

All llarg de les setmanes anteriors a Sant Jordi, s’ha estat treballant al
voltant del lema proposat i realitzant diferents activitats literàries  segons
l’etapa: 

Parvulari: els alumnes faran un petit regal relacionat amb Sant Jordi per
portar a casa.
Cicle inicial: els alumnes han escrit un conte conjunt tot canviant els rols
dels personatges, i a nivell individual, han elaborat rodolins. 
Cicle  mitjà:  s'ha  treballat  el  lema  «La  gent  que  volem»  descobrint  53
persones que val la pena conèixer. Cada alumne/a participarà en el «Taller
de poesia»  i  després  escriurà un  poema sobre aquesta persona.  Un dels
aspectes  en  el  que  s'aprofundeix  és  en  la  igualtat   dona-home  i  en  la
invisibilitat que es produeix, encara avui, de tot allò      femení.   Aquest
treball estarà exposat en un aparador d'una botiga de La Garriga perquè
tothom pugui conèixer la feina feta. Per acabar es fa un recital pel poble
dels poemes creats. Amb la ballada del dia 23, es finalitzarà el taller de
sardanes en el que cicle mitjà ha participat.
Cicle superior:  els  alumnes  han elaborat  contes  curts  partint  de contes
coneguts  de la  literatura universal,  però tot  afegint  uns   canvis  de rol.
També participaran en diversos tallers relacionats amb la diada.



Secundària  : Els alumnes treballaran en la modificació crítica dels rols dels
personatges d'un conte popular. Aquest escrit es podrà elaborar en les tres
llengües presents a l'escola. Els premis als textos guanyadors de l'alumnat
de  cada  curs  s'entregaran  la  tarda  del  dia  de  Sant  Jordi.  També
participaran en diversos tallers relacionats amb la festa.

Activitats programades la diada de Sant Jordi
Dimarts 23 d’abril de 2019
Al matí:
Els alumnes d’Infantil i de Cicle Inicial i Mitjà de primària aniran pel poble
per veure l’ambient festiu de Sant Jordi a la Garriga.
Els  alumnes  de  Cicle  Superior,  juntament  amb  els  alumnes  d'ESO,
participaran en diversos tallers. 
A la tarda:
Com cada any,  a  les  16h de la tarda la porta de l’escola del  carrer
ametlla s’obrirà per  tal  que  les  famílies  puguin  entrar  per  poder  veure
l’entrega dels premis literaris.  L'acte seguirà l'ordre següent:

 Benvinguda del Director
 Lliurament de guardons als alumnes d'Infantil, Primària i Secundària.
 Els alumnes de Cicle Mitjà de primària ballaran la sardana que han

preparat al taller de sardanes.
 Es convida a la resta d'alumnes i de famílies a ballar-ne una altra. 
 Els mestres d'infantil i primària aniran a les paradetes fora pistes i

les famílies podran recollir els treballs de Sant Jordi.
 Es repartirà coca i xocolata per a berenar.
 A les 16:55 hores els mestres d'educació primària obriran les aules

per tal que els alumnes puguin recollir les seves pertinences i siguin
acomiadats pel tutor/a com és habitual.

Us esperem, doncs, a l'escola el proper dimarts 23 d'abril a les 16 hores.
Per tal de poder organitzar i seguir l'acte de la millor manera, us demanem
que accediu a les grades tal com trobareu indicat. També us demanem que,
tant vosaltres com els vostres fills i filles, vingueu ben equipats per estar
una estona al sol (barrets, gorres i aigua).

En cas de pluja es suspendrà l'entrega de premis 
i la ballada de sardanes.

Bona Diada de Sant Jordi a tothom!

Atentament,
Felip de Dalmases i Thió
Director
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