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Què passaria si Sant Jordi s’escapés de la seva llegenda i anés a parar al 
conte de la Caputxeta Vermella? Potser la salvaria del llop? I si es trobés 
de cop enmig del conte de la Bella dorment? Seria ell qui es punxés amb 
l’agulla i dormís durant anys? 

Cicle mitjà



Els alumnes i les alumnes de Cicle Mitjà hem participat en un projecte 
interdisciplinari titulat “Sant Jordi canvia de conte”. En aquest, els alumnes i les 
alumnes hem  reescrit un conte molt conegut per incorporar el personatge de Sant 
Jordi. Després d’escriure el conte, hem hagut de decidir com representar-lo davant 
dels companys i companyes. Alguns hem triat fer-ho amb titelles, altres amb una 
representació teatral, altres hem fet de contacontes...

A l’inici del projecte hem hagut de treballar la vessant literària: conèixer quines són 
les parts d’un conte (plantejament, nus i desenllaç); què són els personatges 
protagonistes i els antagonistes; com evolucionen els personatges al llarg de la 
història; l’expressió escrita...

A continuació, hem hagut de treballar la vessant artística: com crear un producte, 
creatiu i original, del nostre conte i com exposar-ho davant dels demés.

Els de tercer tot això ho hem aconseguit gràcies al treball cooperatiu: cada un hem 
aportat un granet de sorra per a que sortissin projectes súper especials com els que  
veureu a continuació. 
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3r de primària

Els de quart ho hem aconseguit gràcies al nostre esforç individual doncs durant la 
setmana del projecte hem estat confinats! En reincorporar-nos a les classes hem 
presentat les nostres creacions davant dels companys i companyes.

Potser a Sant Jordi li agrada tant que decideix canviar-se definitivament a un d’aquests 
contes! 
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