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SANT JORDI 2019
SANT JORDI A L’ INSTITUT...
Tornant de les vacances de Semana Santa ens esperaven roses, llibres i
potser… algun premi!

HISTÒRIA DE SANT JORDI
La COAE, com cada any organitza la celebració de Sant Jordi. En aquesta festa es
realitzen varies activitats.
Com ja tothom sabrà, la Diada de Sant Jordi és una festa tradicional catalana que es
celebra el dia 23 d’Abril.
D’aquesta història hem extret varies versions, però
en el nostre cas, la versió catalana de la llegenda de
Sant Jordi diu que després d’un combat aferrissat
del cavaller i el drac, la bèstia va caure travessada
pel ferro esmolat i que els degotalls de sang que
arribaven a terra en va néixer un roser que floria
amb profusió cada mes d’abril. Aquesta és
l’explicació que la tradició oral dóna al costum de
regalar roses per la diada de Sant Jordi, el 23
d’abril.
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Com cada any l’institut es prepara
per celebrar Sant Jordi amb la
venda de roses a l’institut.
La COAE, formada per alumnes de
primer,

segon,

quart

d’ESO

i

batxillerat, ha començat la seva
“tradicional” venda de roses. Aquest
any els diners que es recullin seran
pel rebost solidari de Vilanova del
Vallès, entitat municipal que s’encarrega d’ajudar a les persones més necessitades.
Les roses es poden comprar a les hores de pati, davant de la biblioteca a partir del dia
10 fins al 12 d’Abril. La mecànica és la mateixa d’altres anys, per enviar una rosa s’ha
d’omplir una butlleta indicant a qui es vol enviar la rosa, a quina classe va i el
nombre de roses que es vol enviar, pels més romàntics també existeix la possibilitat
d’escriure una dedicatoria. El preu de les roses es de 1 rosa= 3 euros i 2 roses= 5
euros.
Pel que fa als actes preparats pel dia de
Sant Jordi, a la tornada de les vacances de
Semana Santa, hi ha hagut una mica de tot:
entrega de roses, Gimcana Santjordiana
amb l’objectiu de trobar les paraules d’un
poema, representació de l’obra “Dido i
Eneas”, exhibició de bicicleta i màgia o
narració de contes musicats. Tot això
acompanyat d’un bon esmorzar gentilesa
de l’AMPA.
També s’ha aprofitat aquesta jornada per
entregar els premis del concurs literari,
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conegut també com “Els Jocs florals” que s’ha convertit ja en una tradició al
nostre centre. En la categoria A en la modalitat de prosa el primer premi ha sigut
per 
¿De qué color es la
colcha? d’Arnau Casals
(2n A) i l’accèsit és per
La culpa és meva de
Jana Gimeno (2n A).
A l’apartat de poesia el
primer premi ha sigut
per 
Les flors de Sergio
Navarro

l'accèssit per

Un lunes cualquiera de
Martina Ochoa (1er E).
En la 
categoria B el premi en la modalitat de prosa és per No m’importa de l’Esteve
Martí (4t C) i en poesia per Ángeles cayendode Karen Gámez (3er E).
La jornada va acabar amb una ballada de sardanes enmig de la pista. Alumnes i
professors es van
animar a fer una
rotllana

i

s’atreviren

amb

alguns dels passos
bàsics

d’aquesta

dansa

tan

catalana.

Tot

plegat va ser una bona manera de donar per finalitzada la jornada que, com sempre,
va ser un èxit.

Martina moret, arnau parra, manel palacios i isaac lópez

