
 

SETMANA CULTURAL       

 

 
 

 
Si fóssim a l’escola celebraríem la Setmana cultural: faríem teatre, Jocs Florals, música, dansa, jocs, 

manualitats… Doncs hem pensat que des de casa també ho podem fer. Aquí teniu les propostes culturals 

per aquesta setmana: 

 

Hem pensat que cada matí el podeu començar escoltant un conte. Un conte explicat amb molta il·lusió. 

A partir del conte us proposem algunes activitats. Si us decidiu a fer-les ens envieu el que n’hagi sortit 

per correu electrònic. 
 
 
 
Posa’t còmode que t’expliquem contes!!! 
 



 

El museo de Carlota    (clica damunt la imatge)  
 
PROPOSTES D’ACTIVITATS 
 

● Art Challenge T’agradaria entrar a dins un quadre com la Carlota? Els museus holandesos han 
començat un challenge ben esbojarrat! Es tracta d’imitar grans obres mestres amb el que tenim per casa.  
Aquí teniu un vídeo on podeu agafar idees: 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-challenge-amb-art/video/6037312/  
Nosaltres ja ho hem provat! Si ens vols veure, clica aquí 
Animeu-vos! Envieu-nos el vostre quadre per e-mail. 
 

● Visita virtual a museus. Et ve de gust fer una volta per alguns museus? 
Sagrada Família: https://sagradafamilia.org/visita-virtual  
Museu de la Joguina : https://www.mjc.cat/storytelling-don-osito-marquina/ 
Museu del Ferrocarril: http://ves.cat/etmQ  

 
T’agradaria comentar alguna coseta que t’hagi sorprès de les obres que has pogut veure? 
Escriu-nos un correu electrònic. 

 

https://drive.google.com/file/d/1yqN9Jlqc-yW4q1lg0HJTTBqDLeMiiT0h/view?usp=sharing
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-challenge-amb-art/video/6037312/
https://drive.google.com/file/d/1nyRKuCCNZb32G4g7gS1KceDkxpv7nEbV/view?usp=sharing
https://sagradafamilia.org/visita-virtual
https://www.mjc.cat/storytelling-don-osito-marquina/
http://ves.cat/etmQ


El petit Dalí i el camí cap als somnis  (clica damunt la imatge)  
 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 
● Anem al teatre. Del conte El petit Dalí i el camí cap als somnis també existeix una versió en teatre de la 

companyia Viu el teatre. La vols veure? Fes clic a la imatge. 

 
● Visita virtual al museu Dalí de Figueres. 

https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-figueres/visita-virtual/  
 
T’agradaria comentar d’alguna coseta que t’hagi sorprès del conte o de les obres que has vist al museu 
Dalí? Escriu-nos un correu electrònic o envia'ns el que hagis escrit o dibuixat. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lYngemxQhQKSxmc0TswU6SL3QtmP9CEB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NtmpQjjoaAo
https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-figueres/visita-virtual/


Els músics de Bremen  (clica damunt la imatge) 
 
PROPOSTES D’ACTIVITATS 

● Anem al teatre. El petit Liceu té els seus espectacles en obert! Si has escoltat el conte dels músics de 
Bremen ara el pots veure al Gran teatre del Liceu.   Fes clic a la imatge. 

 
 

● T’agrada la música? Si com als personatges del conte els músics de Bremen a tu també t’agrada la 
música aquí tens algunes propostes:  

○ Pot petit: https://www.youtube.com/channel/UCZqDq4Dl1ZxBQMlQgiEW5Kw 
○ Dàmaris Gelabert: https://www.damarisgelabert.com/  

 
● Tens ganes de moure’t i fer música amb el cos? Prepara’t! Body percussion 

https://youtu.be/IPbrJdO2kPE  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1-nnkhlD29Qwo0FVnb3HlkzF4Ya0_MZtI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Qw3E7Sx4_go
https://www.youtube.com/channel/UCZqDq4Dl1ZxBQMlQgiEW5Kw
https://www.damarisgelabert.com/
https://youtu.be/IPbrJdO2kPE


 

Sant Jordi a la cova del drac (Fes clic a la imatge) 
 
PROPOSTES D’ACTIVITATS 

● Cuina amb família. El drac del conte es feia cuiner. A casa teva, qui cuina? Podries fer d’ajudant de 
cuina i enviar-nos un vídeo o una foto del que cuineu per correu electrònic? 

● Saint George and the Dragon. La llegenda de Sant Jordi però en anglès. https://youtu.be/ 
● Una adaptació de la llegenda de Sant Jordi de les Tres bessones. http://ves.cat/etlK 
● Poemes per Sant Jordi. És temps de poesia! Aquí et proposem uns quants poemes. 

○  Mira’t el poema “Bombolles” de la Joana Raspall. És un poema dibuixat i cantat. 

  https://m.youtube.com/watch?v=5XZtwQRn_Fk 
 

○ Escolta el poema “La Cançó del Poeta”. Deixa volar la imaginació i, series capaç d’inventar un vers nou?

https://www.youtube.com/watch?v=YaNnDib_NUY 

https://drive.google.com/file/d/1r7_e1KNpmdnK3wnfEG7e3mxZb4oJC6Ky/view?usp=sharing
https://youtu.be/RqBn08RywaE
http://ves.cat/etlK
https://m.youtube.com/watch?v=5XZtwQRn_Fk
https://m.youtube.com/watch?v=5XZtwQRn_Fk
https://www.youtube.com/watch?v=YaNnDib_NUY


 
○ I ara escolta el poema “Els llibres”. Per què creus que són tan importants els llibres? Ens ho pots explicar 

per escrit o gravar-te, si et ve de gust.  
 

                      https://www.youtube.com/watch?v=HbZtwoFs9sA 
 

○ Here’s an English poem: winter, spring, summer fall  http://ves.cat/etkB 
 
 

● Jocs Florals virtuals: Cal·ligrames.  
Saps què és un Cal·ligrama?  
Aquí tens tres vídeos que expliquen com fer-ne. Hi ha un vídeo per primer, un per segon i un per tercer. Mira els 
que et vinguin de gust i decideix quin cal·ligrama faràs i vols treballar. Sabem que no és fàcil però esperem 
encantats una foto amb el teu cal·ligrama. Entra i participa! 
 

Cal·ligrama 1r   Cal·ligrama 2n    Cal·ligrama 3r  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HbZtwoFs9sA
http://ves.cat/etkB
https://drive.google.com/file/d/1oQYf8RMe2XIYISUvK-BMZA21H9WF3kzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_diECRYLjQFwJeDM1ruIxjdXT2EXGGXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOyZgBbkWduZTQKwK5e9H7ID8pwAFwbE/view?usp=sharing


 
● Per Sant Jordi llibres i roses. Ens agradaria regalar-vos un llibre, una rosa i un drac… Però no podem. 

Però us podem regalar una proposta per fer una rosa, un punt de llibre i dibuixar un drac. Què us sembla, fem 
manualitats? 

○ Roses i punts de llibre. Per inspirar-vos cliqueu a la imatge   Podeu penjar la rosa al balcó o 
a la porta de casa… En aquest enllaç trobareu un tutorial per fer un punt de llibre pas a pas: 
https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q  

○ Are you good at drawing? Show us how can you draw a dragon. See this video and follow the steps. 
https://youtu.be/Sbev_RxARQQ. 
 

● Vols fer jocs relacionats amb Sant Jordi? 
○ Aprenc amb Sant Jordi: http://www.edu365.cat/search.html?q=sant+jordi 
○ Sudokus per Sant Jordi https://www.pinterest.es/pin/364650901072809312/ 
○ Per pintar dibuixos de Sant Jordi online: http://ves.cat/etmN 
○ Un Sant Jordi d’estar per casa: http://ves.cat/etmM  
○ Activitats jclic: https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html 

 

https://drive.google.com/file/d/1C6mgRVWhm-obiy2wUmRzMjQ4cSpYKIli/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q
https://youtu.be/Sbev_RxARQQ
http://www.edu365.cat/search.html?q=sant+jordi
https://www.pinterest.es/pin/364650901072809312/
http://ves.cat/etmN
http://ves.cat/etmM
https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html


ATENCIÓ si fas activitats jclic:

 
 

Què t’ha semblat aquesta setmana de contes? Te n’hem explicat uns 
quants i pensem que ara et toca a tu. Explica’ns un conte! 
 

● Et ve de gust explicar-nos un conte? Et pots disfressar, utilitzar titelles, fer dibuixos… 
● Ens vols explicar un conte, un poema, una cançó, un menjar del teu país d’origen amb el teu idioma? El pare, la 

mare t’hi poden ajudar. Sorpreneu-nos i feu-nos arribar els vostres vídeos al correu electrònic de cada curs. 
 
I per relaxar-nos després de tantes activitats, que us sembla una mica de cinema? 
https://www.agendaosona.cat/index.php?opc=3&id=1579 
https://archive.org/details/animationandcartoons 
 

https://www.agendaosona.cat/index.php?opc=3&id=1579
https://archive.org/details/animationandcartoons


Teniu temps d’enviar les vostres produccions al correu del vostre curs fins el divendres 24                             
d’abril. 
 
 

I….. COM SEMPRE, QUALSEVOL IDEA, ACTIVITAT, PROJECTE QUE US VINGUI DE GUST DE FER, US 

AJUDAREM A FER-LO REALITAT! 

 

 


