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EXPLICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT 

QUE POTS 

PORTAR A 

TERME: 

 

El dia previ a la revetlla, és 

important en un any com el 

que estem, informar-nos de 

què és el que podem fer a 

la revetlla de sant joan.  

 

Per això, des de la pàgina 

web d’adolescents.cat ens 

expliquen què es podrà fer 

i què no es podrà fer a la 

revetlla de Sant Joan? 

 

Així doncs llegiu-ho amb 

atenció i prepareu-vos per 

la gran festa! 

 

https://www.adolescents.ca

t/noticia/45011/es/podra/fer

/no/revetlla/sant/joan 

 

Els coets, són el màxim 

element de la revetlla i nit de 

sant Joan. 

 

És per això que us 

presentem a continuació un 

 concurs de  

castell de focs, 

 en el que hi apareixen els 

coets i els elements de foc 

més impressionants que 

puguin existir. 

 

Esperem que aquesta nit 

sigui màgica i pugueu tirar 

molts coets! (sempre amb 

precaució, es clar) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=96CFS4S1kF4 

 

Sant Joan és una nit 

preciosa envoltats de la 

gent que ens estimem, 

passant una bona estona 

entre amics i amigues i 

família.  

 

A part d’això, la revetlla de 

sant joan té secrets i 

curiositats, i a 

continuació us presentem 

una web que ens ho 

explica. 

 

 

https://www.sapiens.cat/te

mes/catalunya/les-

tradicions-de-sant-

joan_17509_102.html 

 

Avui us presentem un a 

 obra de teatre 

 de dagoll de gom. 

Aquesta s’anomena:  

La nit de Sant Joan. 

 

 

És un musical molt divertit i 

que seguríssim que us farà 

passar una molt bona 

estona! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8DXBnT-pByU 

 

 

Com a curiositat, ben a 

prop tenim un poble que 

es diu Sant Joan de 

Mediona! 

 

Per passar la setmana 

ben actius i fent esport, us 

deixem amb unes rutes 

de diferents pobles que de 

ben segur que són 

precioses per les terres 

penedesenques! 

 

 

https://es.wikiloc.com/ruta

s/senderismo/espana/cata

lunya/sant-joan-de-

mediona 
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