
  

                                           Activitat del Projecte TU, JO i les noves tecnologies. Curs 2014-2015  
 

  FULL 1 

JA HA ARRIBAT LA PRIMAVERA!!! 
 

AQUEST MES D’ABRIL CELEBREM SANT JORDI!! 

 

ACTIVITAT 1 

EXPLICA LA LLEGENDA DE SANT JORDI I ENGANXA UNA FOTO DE SANT 

JORDI EL FINAL DEL TEXT. 

Fa molts d’any hi havia un monstre que era molt grandiós i ferotge que 

caminava, nedava i volava.  Treia foc per la boca i era un drac. Es va 

menjar a tots els animals del poble i quan va acabar amb els animals, va 

començar amb les persones. Cada dia en rifaven una fins que li va tocar a 

la princesa. Quan estava a punt de menjar-se-la , va aparèixer sant Jordi. 

Anava enfilat a dalt d’un cavall i va matar al drac i de la sang del drac en va 

sortir una rosa. Sant Jordi la va regalar a la princesa dient-li que l’estimava. 

ACTIVITAT 2 

FES UNA POSTAL (AMB UN DOCUMENT APART) PER DESITJAR UN BON 

SANT JORDI I ENVIA-LA ALS TEUS FAMILIARS I COMPANYS DE LA 

FUNDACIÓ ELNA. 
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  FULL 2 

 

QÜESTIONARI: 

1. QUÈ ES REGALA PER SANT JORDI? 

El llibre i la rosa  

2. QUÈ ES CELEBRA EL DIA DE SANT JORDI? 

La cultura i l,amor 

3. DIGUES EL TÍTOL D’UN LLIBRE QUE T’AGRADI. EXPLICA DE QUÈ VA 

EL LLIBRE. 

A mi m’agraden els llibres de cuina i explicaré una recepta del llibre  

 

“Les  millors postres de l’Àvia Remei”                               

Torrades de Santa Teresa. 
                

 Ingredients: 

 Pa 

Llet 

Vainilla o canyella en branca 

Ou 

Oli 

 Sucre 

Preparació: 

Tallem el llonguet a llesques d’un dit de gruix. Fem arrencar 

el bull a la llet amb la canyella o la vainilla i llavors la deixem 

refredar.  Suquem les llesquetes en la llet i les deixem 

reposar una mica. Després passem les llesques per ou batut i 

les fregim amb oli ben calent fins que quedin daurades. 

Finalment les posem en una safata i hi tirem sucre granat  

per sobre.   

 

Són molt bones. 

        

  

 

 

 


