
            La Garriga, 19 d’abril de 2022 

 

 

 

 

 

Benvolguts pares i mares, 

Enguany la festivitat de Sant Jordi escau en dissabte, però a l’escola es celebrarà durant el 
divendres 22 d’abril. Tot i estar encara condicionada per la situació de pandèmia i de grups 
bombolla a l’escola, la celebració no podrà plenament centrar-se amb l’intercanvi entre grups 
d’alumnes com sempre ha estat, però sí que es duran a terme intervencions diverses entre 
grups, sempre mantenint la normativa sanitària vigent i afavorint-les en espais a l’aire lliure. 

Aquest any, partint de la commemoració bicentenària del naixement de Gregor Johann 
Mendel, considerat el pare de la genètica, els alumnes han treballat durant les setmanes 
anteriors a Sant Jordi, diferents activitats literàries a cada etapa:  cal·ligrames, rodolins, versos, 
poemes i contes, tots seguint el mateix fil conductor, la genètica. 

A la llar d’infants i al parvulari, els alumnes duran a terme petites activitats   i el·laboraran 
manualitats (punts de llibre, roses...) relacionades amb la diada. 

Els alumnes de cicle superior, de manera opcional, van participar en un concurs de disseny de 
la tapadora dels dossiers de Sant Jordi, després de ser exposades, tot l’alumnat de primària va 
participar en la votació per la tria de la tapadora guanyadora. 

El dijous 21 els nens i nenes de cicle mitjà sortiran al carrer per regalar poesies elaborades per 
ells i punts de llibre. 

 

Activitats programades la diada de Sant Jordi 
Divendres 22 d’abril de 2022 
 
Al matí: 
Els alumnes d’infantil aniran pel poble per veure l’ambient festiu de Sant Jordi a la Garriga. 
 
Els alumnes de primària participaran en uns tallers sobre genètica preparats i impartits per 
professors de ciències i alguns alumnes d’ESO del grup d’enriquiment científic. 
 
Cicle inicial i mitjà també faran una passejada pel poble i després aniran a veure una obra de 
teatre  de “la llegenda de St. Jordi” a la Fundació Martí l’Humà. 



 
Els alumnes de cicle superior podran mostrar i comentar als seus companys, llibres que els 
hagin agradat especialment. 
 
ESO realitzarà diferents activitats i tallers relacionats amb l’herència genètica i després 
participarà en l’entrega de premis del certamen literari. Acabaran el matí amb una conferència 
sobre el transhumanisme realitzada per un exalumne del centre que es dedica 
professionalment al món de la genètica. 
 
 
A la tarda: 

Els alumnes d’educació infantil i primària faran activitats diverses relacionades amb aspectes 
de la diada. 

Entrega de premis literaris a tota la primària. 

 

Esperem i desitgem que aquesta diada sigui la darrera en què alumnes, famílies i professors no 
puguem compartir conjuntament el certamen literari al que participen els alumnes del centre. 
Us volem desitjar una molt bona Diada de Sant Jordi, esperant poder retrobar-nos el proper 
curs i celebrar-ho plegats. 

 

Bona diada de Sant Jordi a tothom!!! 

 

               Atentament, 

 

 

Felip de Dalmases i Thió 
Director 

 

 

 


