
 

 

 

 
 
 

 

 

Des de l'Escola Arnau Berenguer, en els diferents cicles es proposen varietat

d'activitats per celebrar el Sant Jordi: una rosa per posar-la al balcó,  fer un

titella, un posabolis, crear una postal que és una rosa, inventar-se un altre final

per la llegenda, dibuixar una escena i fer un cal·ligrama.

 

Des de Petits Joves Actius han volgut donar importància a la Setmana 

de Sant Jordi. Durant els dies 22, 23 i 24 d'abril, la web estarà plena de

pinzellades d'aquesta Diada; creació d'estels de desitjos pels balcons, una

història diferent i també cuinar unes roses boníssimes!

 

El grup de l’Avenç proposa fer un vídeo de lectura compartida.

Llegir un trosset d’un llibre o recitar el  que més t'agradi des de casa

i fer-ne un vídeo amb altra gent del Palau.

Envia el teu vídeo a avensdelpalau@gmail.com o a través de les xarxes socials.

Fins al 23 d’abril!

 

El Jovent  del Palau posa punts de llibre a les botigues del poble.

Com hi pots participar? Agafa el teu punt de llibre i fes el teu donatiu.

També els pots encomanar  a través del joventpalau@gmail.com

Els diners recollits aniran destinats al Banc d’Aliments del Pla d’Urgell.

 

Des de la Residència de Ca La Cileta el 23 d’abril celebraran la Diada amb

l’entrega de les roses i els punts de llibre als padrins i padrines i a les persones

treballadores, que es van elaborar a través de la proposta artística de la

Sandra Fonfrias i la col·laboració de Petits Joves Actius.

Sant Jordi a casa 
E L  P A L A U  D ' A N G L E S O L A



 

 

Des de l’AEiG Lo Merlet proposaven fa uns dies, als infants fer un

decoració a la finestra o al balcó per un Sant Jordi lliure d’estereotips

sexistes. Podeu veure les publicacions a #SantJordiNoSexista.
 

Pel dia de Sant Jordi, l'Agrupament

us anima a participar de la seva iniciativa.

Crear una història de Sant Jordi actual, alternativa i no sexista. I un

cop la tinguem, regalar la teva història a una persona estimada a

canvi de proposar-li de rebre la seva.

Es vol crear una cadena d’històries que no aturi els valors de la Diada

El 23 d'abril

El 23 d'abril
Celebrem Sant Jordi, posa la senyera. 

Fes la teva rosa, dibuixa el teu drac, inventa el nou Sant Jordi i decora

el teu balcó o finestra. 

Després penja fotografies a les xarxes llegint a qualsevol indret de casa

vostra amb l'etiqueta #santjordiconfinat. 
 

Si el temps ens ho permet, suma’t a la proposta del Gremi de Llibretes de

Catalunya,  #llibresalaire de manera que 

a les 12h i a les 18h tothom surti a les finestres, als terrats, patis o balcons

de casa per llegir i compartir la passió per la lectura.

 

Organitza:

 


