
Recursos per commemorar
Sant Jordi a l'aula

Transports Metropolitans de Barcelona  celebra el 15è aniversari
del seu concurs de relats curts inaugurant la Biblioteca de Relats
Curts!  Hi trobareu relats en diferents formats (relat lliure,
tuitrelat, àudiorelat, instarelat...). Tota una mostra d’exemples que
us poden servir per gaudir a partir de la lectura col·lectiva o
individual o com a inspiració per generar la creació d’històries a
l’aula i ,  fins i tot, per proposar-vos organitzar el vostre propi
concurs literari o animar-vos a participar en el 15è Concurs de
Relats Curts de TMB  tot seguint els consells d’escriptura  que ens
ofereixen. Teniu temps per presentar-vos-hi fins al 31 de maig.

 CONTES I RELATS

Un racó de conte ens proposa un relat amb ombres xineses  tot
reescrivint una mica la història… Sabeu qui explica la llegenda, en
aquest cas? La Dragona! La princesa Gina és valenta i decidida i
es fa amiga seva, i la gran arma del cavaller Sant Jordi són les
paraules.

Contes per parlar és un material dirigit a les persones que volen
reforçar l 'aprenentatge del català. Cada conte es complementa
amb unes preguntes que faciliten la conversa i, en el cas del
volum 2, trobarem el relat “Converses de drac” de Joan Grau. A
més de la selecció de fragments literaris, trobareu també una
bibliografia temàtica i una tria de webs relacionats.

L’audioconte Els dracs de Vallfoguera  és un bon recurs per treballar la
comprensió oral.

Juguem a inventar contes  és una proposta que us permetrà jugar a
inventar contes i històries a partir de la interacció oral.

https://relatscurts.tmb.cat/ca/biblioteca?utm_source=bd_jotmbe&utm_medium=email&utm_campaign=15e_Concurs_Relats_Curts_teaser&utm_content=btn
https://relatscurts.tmb.cat/ca/biblioteca?utm_source=bd_jotmbe&utm_medium=email&utm_campaign=15e_Concurs_Relats_Curts_teaser&utm_content=btn
https://relatscurts.tmb.cat/ca
https://relatscurts.tmb.cat/ca
https://relatscurts.tmb.cat/ca/consellsescriptura?utm_source=bd_jotmbe&utm_medium=email&utm_campaign=15e_Concurs_Relats_Curts_Consells_escriptura_1&utm_content=boton
https://www.youtube.com/watch?v=_c4PFt8ve2E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_c4PFt8ve2E&t=1s
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/contes_per_parlar/
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_2.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/contes_per_parlar_2.pdf
http://cavallfort.cat/els-dracs-de-vallfoguera/
https://moonima.site/ca/recursos/juguem-a-inventar-contes/


Recursos per commemorar
Sant Jordi a l'aula

Lyrik line  és un espai on trobareu poemes de més de mil poetes
d’origen divers amb el text en llengua original i també traduït i
amb l’afegit de l’àudio per poder-los escoltar. Sense dubte, un

fons poètic fantàstic per treballar la poesia en la llengua d’origen
del nostre alumnat.

 
El blog Aula poètica  us proposa alguns jocs i activitats que

podeu fer servir per treballar amb l’alumnat el món dels versos.

POESIA

RECURSOS DIVERSOS PER LLEGIR,
ESCRIURE, ESCOLTAR I PARLAR

Propostes d’activitats a l ’edu365

El portal Gènius  de la Diputació de Barcelona us proposa un
munt d’activitats, recomanacions, tradicions, llegendes… perquè
celebreu Sant Jordi!

La làmina descarregable “És Sant Jordi!”  de la revista El Tatano
que us permetrà generar interacció oral entre l ’alumnat a partir
dels jocs que us proposa.

Petites idees per a un gran Sant Jordi  és un material
descarregable que us permetrà treballar el text instructiu i ,  a la
vegada, elaborar roses de paper, punts d’autor i minidracs de
butxaca.

Roses de cuina  ens ofereix la possibilitat d’organitzar un petit
taller de cuina a l ’aula i treballar el gènere textual de la recepta.

https://www.lyrikline.org/es/home/
https://aulapoetica.wordpress.com/2018/05/01/poesia-i-jocs/
http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html?page=1
https://genius.diba.cat/santjordi
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/jocs-160.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/22-IdeesSantJordi_1362.pdf
http://cavallfort.cat/roses-de-poma/

