
 



 

 

 

Vos proposam celebrar un Sant Jordi a casa tots plegats. 

 

PROPOSTA DE LES BIBLIOTEQUES DE SANTA MARGALIDA 

Els nins i joves podran participar penjant un vídeo amb tres opcions possibles: 

recitant un poema, llegint un relat o un altre de familiar contant un conte. 

Per als més grans i adults, la participació podrà ser: un vídeo o audio recitant 

poesia  o penjant una foto-comentari amb el llibre que més els hi ha agradat 

Comparteix tot el material al Facebook posant l’etiqueta o “hashtag” 
#SANTJORDIVEACASA i la menció a @bibliosantamargalida. 

Tots els participants tendran un obsequi que podran recollir a les Biblioteques 
Municipals quan es tornin a obrir. 

Teniu  fins diumenge 26 d’abril per participar 

 

L’ ESTANC DE LA VILA PROPOSA 

#PerUnaLecturaPositiva 

Amb motiu de Sant Jordi, l’Estanc de la Vila te convida a compartir frases, 

fotografies, dibuixos, enllaços o idees que per a tu siguin positives. 

Com fer-ho? 

Comparteix les teves publicacions positives a Facebook o Instagram amb el 
“hashtag” #PerUnaLecturaPositiva i posant la menció @estancdelavila i entraràs al 
sorteig d’un val de 50€, que podràs canviar amb llibres a l’Estanc de la Vila quan 
acabi el confinament. 

Tens fins dia 30 d’abril per participar. 

Anima’t, el millor obsequi són els missatges de coratge! SEMPRE EN POSITIU 

Ho organitza: Estanc de La Vila 

 

 



 

Dilluns 20 a les 12 h 

La biblioteca de Santa Margalida penjarà al Facebook @bibliosantamargalida 
un vídeo demostratiu de com confeccionar una rosa de paper 

 

Dijous, 23 a les 10 h 

Escoleta 0-3 Santa Margalida. 

Celebrarem el dia de Sant Jordi: vos comentarem la llegenda de Sant Jordi,  
berenada de dracs i manualitat (confecció d’una rosa). 

Es podrà veure al Facebook Escoleta 0-3 Santa Margalida i Guarderia 
Municipal Can Picafort i Instagram @escoleta03santamargalida 

 

Dijous, 23 a les 17.30 h. 

#Bibliopetitsacasa per un Sant Jordi especial. Parlarem de literatura infantil, 
explicarem el conte “Sant Jordi a la cova del drac” i farem una manualitat 
(consultar al Facebook i Instagram pel material necessari).  

Dirigit principalment a infants de 0-6 anys, encara que obert a tothom.  

En directe a través del Facebook @bibliosantamargalida  i  Instagram @xinxirineu. 

Ho organitza: Joana Maria Monjo (Xin-Xirineu) i Margalida Rosselló  

 

Dijous, 23 a les 19.00 h. 

EXPOSICIÓ VIRTUAL "EL HOBBIT" 

On?  

Sala d'exposicions On Accent (http://www.onaccent.com/sala-exposicions) 

Quan? 

Inauguració: dijous 23 d'abril a les 19 h. Romandrà oberta fins dia 11 de maig. 

Projecte d'il·lustració editorial realitzat per Antònia Calafat l'any 1996 de la 
coneguda obra de J. R. R. Tolkien "El Hobbit". 

L'exposició consisteix en un recorregut per una sala d'exposicions virtual on es mostra 
el procés creatiu del projecte, des dels primers esbossos fins a les il·lustracions finals. 

(Per a una visualització òptima es recomana el navegador Google Chrome) 

Ho organitza: On Accent 

https://www.facebook.com/Escoleta-0-3-Santa-Margalida-i-Guarderia-Municipal-Can-Picafort-131181161052171/
https://www.facebook.com/Escoleta-0-3-Santa-Margalida-i-Guarderia-Municipal-Can-Picafort-131181161052171/
http://www.onaccent.com/sala-exposicions

