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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

SANT JORDI 2019 

 

Un any més, a l’abril arriba aquesta festa tan tradicional i 

entranyable com és Sant Jordi.  

A l’Escola ho volem celebrar amb diferents activitats. 

 

▪  Els nens i nenes de la llar i de Parvulari gaudiran, el dijous 25 

d’abril, d’una representació de titelles sobre LA LLEGENDA DE 

SANT JORDI. 

 

▪ Els/les alumnes de Parvulari i Cicle Inicial participaran amb 

l’Associació de Botiguers de Santa Eulàlia fent un dibuix de Sant 

Jordi. 

Els dibuixos estaran exposats a les botigues del barri des del dia 

12 fins el 23 d’abril. Us convidem a buscar el vostre dibuix, i el 

mateix dia 23 d’abril podreu demanar-lo a les botigues.  

 

Tots els nens i nenes rebran un obsequi per la seva participació. 

Els dibuixos i escrits no recollits seran retornats a l’Escola, sense 

obsequi. 

 

Podreu consultar la llista de les botigues participants penjades al 

cartell d’anuncis de l’Escola, de seguida que ens la facin arribar.  
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▪ Els/les alumnes de 6è (amb la col·laboració de l’AMPA)  

vendran roses i llibres. 

Aquest curs alguns dels llibres que es vendran són donacions 

d’alguna editorial i dels mateixos alumnes de 6è, promovent així 

el reciclatge. 

 

▪  La setmana del 23 al 26 d’abril farem les Jornades Culturals.  

Durant les tardes es realitzaran activitats relacionades amb la 

Diada de Sant Jordi i el projecte interdisciplinari.  

 

Tots els nens i nenes del centre faran un punt de llibre per a les 

famílies i des de 1r fins a 6è de Primària participaran en el 

Certamen Literari que es realitza a l’Escola. Els premis es 

lliuraran a l’Auditori de Cornellà el dia 26 d’abril, després de les 

actuacions dels vostres fills/es. 

  

Les famílies que així ho desitgin també podran participar en 

aquest certamen. Us adjuntem la informació de l’AMPA sobre 

com fer-ho.  

 

 

 

Comptem amb la vostra col·laboració! 
 

ESCOLA AZORÍN                                                                

   3 d’abril de 2019 


