


Estimats alumnes, 

Avui és Sant Jordi, un dia 

diferent i aquest any encara 

ho és més! És un Sant Jordi 

confinats! 

Però això no vol dir que no 

ho poguem viure i celebrar 

com diuen les tradicions. 

Us presentem un seguit 

d’activitas que podeu fer si 

us ve de gust i en teniu 

ganes! 

Feliç Sant Jordi!  



PROGRAMACIÓ SANT JORDI 2020 

1) DECORACIÓ A LES FINESTRES I BALCONS DE 

CASA VOSTRA 

2) ESMORZAR TÍPIC CATALÀ 

3) VISUALITZACIÓ DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

https://www.youtube.com/watch?v=BFC31Yur52M&t=18s 

4) CANTAR LA CANÇÓ DE SANT JORDI 

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE 

5) JOCS DE SANT JORDI 

http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html 

6) FER UNA MANUALITAT RELACIONADA 

7) EXPLICAR LA LLEGENDA AMB ELS QUE ESTEU A 

CASA 

8) PREPARAR UN PLAT DIFERENT! 

9) REGALAR LA MANUALITAT A LA FAMÍLIA QUE 

ESTIGUI A CASA VOSTRA! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFC31Yur52M&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE
http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html


 
 



 

 

  



 

JOCS de Sant Jordi 

http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html 

 

 

  

http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html


  

Galetes de Sant Jordi 

 

Ingredients (per a unes 25 galetes): 

– 500 grams de farina 

– 250 grams de mantega en pomada 

– 125 grams de sucre glass tamisat 

– 10 cullerades soperes de llet (75 ml.) 

– Una culleradeta de canyella 

Forn pre-escalfat a 180 graus 

Tindrem les galetes al forn uns 15 minuts. 

Preparació: 

– A sobre d’una superfície llisa i neta fem una muntanyeta amb la farina. 

– Afegim el sucre glass tamisat 

– Fem lloc al centre en forma de volcà. 

– Afegim la mantega en pomada (tova). 

– Afegim la llet. 

– Barregem tots els ingredients anteriors. 

https://marjorscakes.files.wordpress.com/2013/04/img-20130501-wa0007.jpg


– Quan la massa estigui rodona i no s’enganxi a les mans vol dir que ja està 

preparada per treballar-la. 

– Utilitzem paper vegetal perquè no s’enganxi la massa amb el corró i anem 

estirant.  Un cop tinguem la massa estirada la deixem a la nevera com a 

mínim 30 minuts. 

– Ara ja es poden tallar amb el motllo que vulguem (en aquest cas una rosa). 

– Només cal posar les galetes en una safata de forn metàl·lica. La mateixa 

mantega farà que no s’enganxi a la safata. 

Decoració de la galeta: 

– Un cop tretes del forn i deixades reposar utilitzar boquilla del nº 2 per 

delinear la rosa i després amb la nº 3 pintarem la rosa de vermell (colorant). 

– Amb la boquilla del nº 352 farem la part de les fulles en color verd 

(colorant). 

– Deixar assecar. 

– Ja teniu les vostres galetes llestes per menjar i regalar: gaudiu-les!!! 

  



  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


