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Sant Jordi a l'Institut de Lliçà:
Sant Jordi va ser un militar romà
d'origen grec. Va morir per no voler
abjurar de la seva fe. És adorat en la
majoria de confessions cristianes i a
l'Islam, de manera que ha
esdevingut un dels sants més
populars, sobretot, a l'edat mitjana.
No obstant això, la seva existència
és discutida i, probablement, es
tracti d'un personatge llegendari.

LLEGENDA:
Centúries i més centúries enrere es va presentar a les terres catalanes, a les portes de la vila de Montblanc, un drac
espaordidor, que es podia moure en els tres elements, perquè volava, nedava i caminava.
El drac, amb el seu alè fètid i verinós, matava i engolia els ramats i amenaçava la vila. Els cavallers més valents van
intentar donar-li mort, però el drac els vencia amb facilitat.
Davant del terror que el drac imposava a la vila i a tota la comarca, el rei va convocar tot el poble i van acordar donar
a la bèstia un parell de bens cada dia, cosa que va calmar el drac i va deixar tranquils els montblanquins. Acabats els
bens, li van donar bous i cavalls, i quan ja no disposaven de cap animal, van decidir que, per sorteig entre els
habitants de la vila, cada dia li lliurarien una persona. La filla del rei era l’encarregada de fer el sorteig. Enmig de la
plaça, voltada de tot el poble, la mà innocent de la princesa va extreure el nom del primer montblanquí destinat al
sacrifici. Era el seu! Tothom va esclatar en plors, però la princesa va sortir a complir la seva sort. Es va acomiadar dels
seus pares, de la gent de la cort i del poble, i se’n va anar cap al bosc, al cau del drac.
El bosc era bell i flairós, però la donzella no feia altra cosa que encomanar-se a Déu, tenint per ben arribada la seva
hora. Però de cop i volta, es va sobtar de veure davant seu un jove cavaller, armat de cap a peus i cavalcant en un
cavall blanc com una tofa de neu.
La princesa va pregar al cavaller que no s’exposés per ella a una mort segura. Ell li va dir que es deia Jordi i que venia
d’altres terres per salvar-la.

Aquest any, el dia 22 d'abril aquí a l'institut de Lliçà d'Amunt, hem celebrat Sant Jordi
amb paradetes de roses i llibres.
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QUÈ ES VA FER?
Aquí us adjuntem tota la informació sobre el que es va fer a l'Institut de Lliçà:

Franja horària:
Activitat:
11:15 – 12:00:
Pati – passeig per les parades
12:00 – 13:00:
Lliurament de premis dels concursos de St. Jordi
Tots els alumnes al pavelló
13:00 – 14:15:
Tallers, actuacions, activitats diverses
14:15 – 14:30:
Retorn a les aules, recollir i marxar a les 14:25 els
alumnes d’ESO i a les 14:30 els de Batxillerat.
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PARADES DE ST. JORDI:
− Venda de roses amb servei de Cupido
− Venda de llibres nous
− Venda de llibre vell. Molts llibres de la biblioteca o altres
− Tómbola
− Bar: productes ja envasats

ACTIVITATS / TALLERS:
− Taller de batucada
− Creació d’escultures amb llibres vells
− Sardanes
− Pintar pedres
− Roses amb llapis
− Taller de swing
− Taller de roses de paper
− Xapes de Sant Jordi
Tallers oferts pels alumnes de 4t:
− Gimcana dels alumnes de 4 ESO
− Arbre dels desitjos
− Pintar samarretes
− Punts de llibre
− Bellesa: trenes i ungles
− Tatuatges de Henna
− Paraulògic
− Trivial
− Escape room
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Com pots accedir a cada
activitat?
Per poder fer cada activitat era important que et dirigissis a l'entrada
principal del pati on hi havia una paradeta que hi deia "venda de tiquets" on
podies adquirir els tiquets de cada activitat.
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Tallers oferts pels alumnes de 4t:
Taller de bellesa: trenes i ungles:
En aquest taller de bellesa un petit grup de 4t d'ESO et feia les trenes i les ungles per
anar ben arreglat o arreglada a la festa de Sant Jordi.

Taller de roses de paper amb un llapis i pintar
pedres:
Era un taller que
consistia a fer
llapis de roses i
pintar pedres,
situat just al
costat del gimnàs.
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Tallers oferts pels alumnes de 4t:
Tatuatges de henna:

En aquesta paradeta es feien un tatuatges temporals molt originals i de tot tipus.
Estava situada al costat de les pistes de futbol.
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Parades de St. Jordi:
Venda de roses:

La paradeta de venda de roses: volem destacar sobretot la vestimenta dels venedors i
venedores. Aquí en pots veure algunes imatges:

Venda de llibres nous i de segona mà:
D'aquesta paradeta en destaca una varietat fantàstica de llibres.
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ACTIVITATS / TALLERS:

Creació d’escultures amb llibres vells i nous:
En aquest taller podies experimentar amb la teva imaginació i pintar llibres vells i
nous i convertir-los en meravelloses escultures. Quedava ubicat a la sortida principal
del pati.
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ENTREGA DE PREMIS:
Ara, per finalitzar, us passem unes fotos dels i de les finalistes i entrega de roses de
Sant Jordi, era un concurs de poemes en tots els idiomes així com fotografies de la
natura.
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PRIMER PREMI DE POESIA EN ANGLÈS:
El primer premi de poesia estrangera va ser per Beatriz Mot, de 1r E.

SEGON PREMI DE POESIA EN ANGLÈS:
El segon premi de poesia estrangera va ser per una noia de 4t E, la
Idaira Gámez.
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GUANYADORS DEL CONCURS
FOTOGRÀFIC:
Un dels guanyadors del concurs fotogràfic va ser en Xavi Salgado, de 2 E.

Els següents guanyadors van ser en Roberto Saba, de 1r A, i la Naira
Martínez, de 1r D.
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I per finalitzar, l'última guanyadora de fotografia va ser l'Aroa
Palomo, de 2n A.
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CANTATA D'AL·LELUIA:
Fer finalitzar, us deixem unes imatges de la cantata que es va realitzar
sobre la cançó d'Al·leluia.

Montse i Xavi, 2n D
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