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CARTA DE PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA DIADA DE SANT JORDI 

“MARATÓ DE SANT JORDI” 

Benvolguts pares 

Us fem sabedors de les activitats que sota el títol de MARATÓ DE LECTURA, realitzarem 

com a col·legi el proper dijous 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, durant tot el dia. 

La competència lectora se centra en la lectura com a element del saber. Amb aquesta proposta 

pretenem fer-la visible com a part important de la dimensió comunicativa, estètica i literària del 

currículum. 

Descripció de les activitats: 

- Certamen literari. Activitat oberta als alumnes de Cicle Superior d’EP i d’ESO.  

      Pretén fomentar la producció literària a partir de l’escriptura d’un text. 

- Mural de fotografies. Durant els dies 20, 21, 22 i 23 d’abril, s’anirà confeccionant un 

mural que portarà per títol “CADA DIA POT SER SANT JORDI”. En ell hi penjarem les 

diferents fotografies o retrats que les famílies ens fareu arribar relacionades amb aquest 

tema. El mural de fotografies té per objectiu donar a conèixer una visió personal de la 

celebració de Sant Jordi en qualsevol dels seus àmbits: literari, festiu i estètic (Sant Jordi 

com a tradició, el paper de l'amor, els llibres, les roses, la diada com a festa de Catalunya, 

etc.) Ens podreu fer arribar les vostres fotografies en format paper a través del tutor. 
- Arbre de les recomanacions literàries. Mitjançant uns punts de llibre que es donaran 

als alumnes i famílies, s’escriurà la recomanació literària que es vulgui donar a conèixer i 

que posteriorment es penjaran als arbres i parets del pati de Lourdes. Les recomanacions 

poden ser títols de llibres, opinions, fragments que cada persona decideixi donar a 

conèixer sobre el món de la lectura. 

Lectura col·lectiva de totes les etapes. Cada alumne des de 1r d’EP fins a 4t d’ESO 

portarà el seu llibre de lectura i un coixí. Durant 15 minuts i en silenci, llegirem plegats 

al pati. Els alumnes de la llar d’infants i parvulari seuran en una rotllana i escoltaran un 

conte que llegirà la mestra. Amb un avís sonor es marcarà l’inici de l’activitat per a què 

petits i grans gaudeixin d’una estona de lectura silenciosa del llibre que cadascú ha triat. 

En finalitzar l’acte, s’entregaran els premis del certamen literari. 

- Venda de llibres. Durant les hores d’entrada i sortida del matí, migdia i tarda, hi haurà 

una parada de llibres al pati del col·legi. 

- Escenificació estàtica de la llegenda de Sant Jordi a càrrec dels alumnes de cicle 

superior a la sortida de la tarda al pati del col·legi. 

- Venda  de roses, al carrer del Carme (davant de la Diputació) durant tot el dia a càrrec 

dels alumnes de 4t d’ESO. 

 

Atentament,      L’Equip docent 


