
     Introducció

Sant Jordi  se celebra el dia 23 d’abril, dia en
què es va morir el cavaller Jordi l'any 303. És
una festa que amb els anys ha adquirit un to
reivindicatiu de la cultura catalana, és per això
que molts balcons de la ciutat estan decorats
amb la senyera.

     Sant Jordi 

Sant Jordi va ser un cavaller que lluitava per
l’emperador  Dioclecià.  Després  d’haver  per-
seguit  a  molts  cristians innocents,  va  decidir
rebutjar l’ordre de matar-los. Degut a la seva
decisió  Sant  Jordi  va  ser  torturat  i  finalment
decapitat un 2 d’abril. Des de l’any 1456 és el
patró oficial de Catalunya.

     Diada

La diada de Sant Jordi, correspon al patró de
Catalunya.  Els  elements  centrals  de  la
celebració són la cultura i l‘amor; representats
amb un llibre i una rosa. Tots els carrers de la
ciutat  s’omplen  de  paradetes  de  llibreters  i
floristes.  Per  Sant  Jordi  es  poden  trobar  tot
tipus de llibres, però es dóna més èmfasis a
les lectures en llengua catalana pel fet de ser
la celebració pròpia del país.

Alumnes d'economia d'empresa:

Sílvia  Carrillo,  Martina  Dantí,  Arnau  García,
Clàudia Gimeno, Júlia Gómez, Pol Gómez de
la  tia,  Marina  Gónzales,  Lia  Jacinto,  Judit
Lloreda,  Laura  Maraña,  Oriol  Moreno,  Marc
Nadal,  Omar  Palau,  Mireia  Paradell,  Carla
Pèrez,  Jordi  Riera,  Clàudia  Rodríguez,  Éric
Romano,  Víctor  Sánchez,  Marta  Terrades,
Berta  Tirvió,  Blanca  Villafañez,  Meritxell
Lancis, Marina Pérez, Joana Galera, Meritxell
Vila.
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      El nostre projecte 

La idea“Celebrem el Sant Jordi” és un projecte
interdisciplinar  que  ha  estat  realitzat  pels
alumnes de 1r de Batxillerat de l’Escola Pia de
Granollers,  dins  l’assignatura  d’Economia
d’empresa i Llengua I Literatura Catalana.

L’objectiu d’aquest projecte és promocionar, amb
un anunci, els productes de l’empresa simulada
anomenada Sweet Sefed que hem fet a l'escola i
desitjar un bon Sant Jordi a tothom! va sorgir de
3  alumnes  que  havien  de  realitzar  un  video
promocionant  els  productes  de  Sant  Jordi
d'aquesta empresa simulada esmentada .

Aquests alumnes van proposar la idea de fer un
anunci  musical  en  el  qual  promocionarien  els
productes  i  ho  farien  explicant  una  història
d’amor. Quan la nostra tutora és va assabentar
del projecte i va saber que estava dedicat a la
diada de Sant Jordi, va proposar fer una tasca
conjunta de les dues assignatures. En la part de
Llengua catalana, complementant el que s’havia
fet  d’Economia  d’empresa,  vam  decidir  fer  un
tríptic informatiu que expliqués el nostre projecte
i  la  diada  i  un  llibret  de  recull  de  poemes
celebrant aquesta diada tan nostrada.

Poc a poc aquest projecte que havia sorgit  de
tres alumnes va acabar sent un projecte de tot el
grup classe i tot el grup s'hi va involucrar, és dir,
tots participaríem en la posada en escena i tots
hi tindríem un paper o un altre.

Gravar l'anunci no fou una tasca fàcil. Quan totes
les idees que teníem ja estaven pautades i clares,
vam decidir  un dia per gravar-lo.  En primer lloc,
vam gravar l'àudio de la cançó amb la veu dels
alumnes  de  Sweet  Sefed i  posteriorment,  vam
decidir anar a gravar el video. Per tal que es veiés
un  paisatge  agradable  i  amb  una  mica  de
“romanticisme”, vàrem decidir que hi sortís el mar i
vam  anar  un  matí  a  Barcelona.  Després  de  4
hores de gravació, l’anunci estava acabat!

Quan vam arribar a l'escola ens quedaven moltes
tasques  per  fer:  l''edició  del  video  per  tal  que
concordés  amb  l’audio  que  havíem  gravat
prèviament, el tríptic, el llibret de poemes...

Tot  ho volíem mostrar  als  companys de l'escola
però també ho volíem explicar a tots els nostres
covilatans,  és  a  dir,  ho  volíem obrir  a  la  nostra
ciutat:  Granollers.  I  el  dia  que  teníem  per
presentar-ho  era  el  21  d'abril,  per  començar  a
celebrar la nostra diada.

Ha estat una experiència desafiant per nosaltres i
divertida, ja que hem hagut d'explotar les nostres
capacitats artístiques per tal de donar el millor de
nosaltres. 

Creiem que ho hem aconseguit amb èxit! 

I aquí ho teniu per desitjar-vos un 
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