
Sant Jordi
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HORARI: de 10 a 14 h
EDATS: Cicle Infantil, Inicial, Mitjà i Superior
ÈPOCA RECOMANADA: tot l’any (recomanem abril)
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 150

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ

LES ACTIVITATS

Igual que intentem no deixar perdre tradicions com la de la festa de 
la castanyada o del Carnestoltes, presentem aquesta activitat en la 
qual volem reviure durant un dia la història de la llegenda de Sant 
Jordi.

La nostra voluntat és la de transmetre als nens i nenes el sentiment 
d’aquesta celebració i alhora explicar la mitologia que l’envolta. Tot 
això, sense deixar de jugar i divertir-se, amb activitats i tallers.

El personatge del cavaller de Sant Jordi serà el dinamitzador de l’eix 
temàtic de l’activitat i explicarà la història, introduirà el grup en el 
context i dinamitzarà gran part de la jornada.

Segons el taller escollit, tindrem o una rèplica de l’escut de Sant Jordi 
o un magnífi c punt de llibre. Tallers que ens endurem com a record 
d’aquesta sortida.

· Presentació de l’activitat
· Llegenda de Sant Jordi
· Circuit d’habilitat
· Tir amb arc
· Lluita de cavallers
· Taller del punt de llibre
· Taller de l’escut
· Xoc del cavall
· Punteria i relleus

· Treballem amb monitoratge titulat 
en el món del lleure

· Cada grup té un coordinador/a per 
estar en contacte amb el professorat

· Les activitats de les sortides i 
colònies estan assegurades amb la 
nostra RCO i l’assegurança d’accidents

· Recomanem portar roba còmoda. 
En previsió del temps: roba d’abric, 
capelina o crema solar i gorra

· El llistat d’activitats s’adaptarà en 
funció del cicle i el volum del grup

Fins les 10.30 h: Arribada grup 
(monitoratge i professorat)

De 10.30 a 11 h: Esmorzar grup 
(monitoratge i professorat) 

De 11 a 14 h: Activitats                   
(monitoratge i professorat)

A partir de les 14 h: Dinar i lliure  
(sense monitoratge)
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