
SANT JORDI 2020
Propostes i materials

CLIJCAT

Escull el teu conte, grava el teu
vídeo(màxim 3 minuts) i comparteix-lo el
dia de Sant Jordi a les xarxes socials
(Twitter, Instagram, Facebook, TikTok...)

amb les etiquetes#SantJordiMollerussa

#maratodecontes #MunicipiLector

 

 

 

 

BDR. La lectura font de plaer i
coneixement

BIBLIOTECA COMARCAL
JAUME VILA

Portal Gènius, amb un munt d’activitats
relacionades amb la festa de Sant Jordi.

Iniciatives sobre lectura infantil i juvenil pel
confinament.

XTEC

Un Sant Jordi amb Gianni Rodari
Celebrem Sant Jordi amb Moodle
Sant Jordi a l'EDU365

#joemquedoacasa

https://genius.diba.cat/
https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/noticies/13-iniciativeslij-v2.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/celebracions/2020/sant-jordi/poster-general-rodari.pdf
https://educaciodigital.cat/esc-llevant/moodle/course/view.php?id=92
http://www.edu365.cat/celebracions/santjordi/index.html


ROSA SENSAT

Pàgina personal de Jaume Centelles amb
moltes recomanacions i propostes
didàctiques de lectura.

 

 

BDR. La lectura font de plaer i
coneixement

LA INVITACIÓ A LA
LECTURA

Legir amb els fills i filles: qüestió de
confiança, generositat i paciència.

Consta de quatre capítols molt senzills on
es presenten orientacions per a pares i
mares i es proporcionen eines i recursos
per treballar la lectura amb els fills i filles.

 

l Garbell num 19- Lectures infantils i
recomanacions per Sant Jordi
 

 

LÈCXIT

e-Biblio CATALUNYA

Servei de lectura que permet accedir a continguts
digitals amb el carnet de la biblioteca pública
 

 

Revistes Rosa Sensat en obert
 

#joemquedoacasa

Recomanacions de llibres Sant Jordi 2020 de Jaume Centelles

https://jaumecentelles.cat/
https://jaumecentelles.cat/lil%C2%B7lustrador-del-mes/
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/4Orientacions%20per%20a%20pares%20i%20mares.pdf
https://www.rosasensat.org/biblioteca/recursos/el-garbell/
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice
https://www.rosasensat.org/hemeroteca/revistes/
https://jaumecentelles.files.wordpress.com/2020/04/lectures-recomanades-sant-jordi-2020-1.pdf


BDR. La lectura font de plaer i
coneixement

Llibreries obertes és una campanya
col·laborativa de suport a les llibreries. Es
tracta de triar el llibre que vols regalar,

seleccionar la llibreria on la persona a qui
el regales el recollirà, fer la comanda i
quan la llibreria obri de nou la persona a
qui li has regalat, el podrà recollir.

 

Per commemorar el centenari del neixement de
Gianni Rodari, el programa Biblioteques
escolars.punedu ens proposa de llegir per telèfon
a una persona del nostre entorn i demanar-li a
algú que ens faci una foto mentre llegim.

Compartir la foto explicant què llegim i a qui a
les xarxes socials amb el hashtag
#contespertelèfoncovid19 

 

 

PROGRAMA BIBLIOTECA
ESCOLAR.puntedu

La proposta dels llibreters per Sant Jordi és
que tothom surti a les finestres, als terrats, als
patis o als balcons de casa a llegir en veu alta.

És una acció que el gremi proposa fer el 23
d'abril a les dotze del migdia i a les sis de la

tarda i que ha titulat #llibresalaire.

 

Rodari i l'alegria d'aprendre
 

 

LLEGIR ALS BALCONS

LLIBRERIES OBERTES

Joan Turu

 

 #joemquedoacasa

https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/poster-Rodari-3.pdf
https://llibreriesobertes.cat/
https://projectes.xtec.cat/bescat/?_ga=2.131600335.1700260974.1587235179-910761410.1583176088
https://llegim.ara.cat/actualitat/Llegir-proposta-llibreters-Sant-Jordi-coronavirus-covid-19_0_2435756474.html
https://www.catorze.cat/noticia/7737/rodari/alegria/aprendre


El club té un format virtual i està obert tant a personal docent com a
PAS. La plataforma utilitzada serà Odissea, el Moodle de formació del
Departament. Mensualment es proposarà un llibre de lectura relacionat
amb un dels ODS i posteriorment es procedirà al debat.   

Inscripcions al Club seguint les següents passes: 

1. Accedir a la plataforma virtual del club a través d’aquest enllaç 

2. Identificar-se amb l’usuari i la contrasenya d’ATRI 
3. En el moment que el sistema demani la clau d'inscripció cal fer
constar: PpcLe1914
Del 15 d'abril al 4 de maig la lectura és "Una educació" de Tara Westover
 

El film La llegenda de Sant Jordi obert en streaming així com el material didàctic.

Es tracta d'un migmetratge de 45 minuts adreçat a tots els públics a partir de 7
anys.

 

PORTA AUDIOVISUAL

#joemquedoacasa

SANT JORDI DES DEL MUSEU
DE LLEIDA

Quaderns
Accés a les publicacions del museu:

 
Catàlegs

 

 

CLUB DE LECTURA DELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE (ODS) DEL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible#/media/Fitxer:ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT_Poster_A4.jpg
https://odissea.xtec.cat/login/index.php
https://tarawestover.com/book
http://www.lallegendadesantjordi.cat/
http://museudelleida.cat/category/quaderns/?fbclid=IwAR2oE2oXfEXo-WWOMKQSW4Dk_Fz0m9mm4-CrFwzZ_t_5kR8aS5g8t8NRFww
http://museudelleida.cat/category/quaderns/?fbclid=IwAR2oE2oXfEXo-WWOMKQSW4Dk_Fz0m9mm4-CrFwzZ_t_5kR8aS5g8t8NRFww
http://museudelleida.cat/category/catalegs/

