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SANT JORDI, SANT JORDI !!!  
Cavaller valent,  
ajuda'ns a sortir d'aquest confinament. 
Amb la teva espasa, 
que talla com una navalla, 
fes que la seva sang derramada 
es converteixi en una rosa per a la meva amada. 
 
------- 
 
Sant Jordi ja ha arribat 
i el coronavirus ens ha castigat. 
Sense sortir de casa ens hem quedat 
però nosaltres llibres i roses hem creat. 
 
-------- 
 
Aquest any, un Sant Jordi diferent viurem, 
a casa ens quedarem. 
Una rosa del jardí agafarem, 
i a la nostra mare li donarem. 
 
Aquest any,  per Sant Jordi a casa un llibre farem 
i al nostre pare li regalarem.  
Content es posarà  
i un petó i una abraçada ens donarà. 
 
-------- 
 
A l’abril  
per Sant Jordi 
una rosa al jardí, 
per després regalar  
una rosa a les princeses.  
 
-------- 
 
 
 
 
 

 



 

SANT JORDI  
Sant Jordi em treu un somriure 
i, tot i que enguany, junts no podrem riure, 
us tindré a tots al meu pensament, 
per afrontar millor el confinament. 
 
-------- 
 
Roses, llibres... signes de molta estimació i afecte; 
sentiments que Sant Jordi ens  transmet tan perfecte. 
Avui vivim moments especials i diferents 
però segur que ens tenim tots, al cor, ben presents. 
 
-------- 
 
Un cavaller Sant Jordi va passar 
i un gran drac va arribar. 
El cavaller el va derribar 
i de la princesa es va enamorar.  
 
-------- 
 
A l’abril, aigües mil. 
A l’abril, roses i llibres a mil. 
Princeses, cavallers i dracs 
i als Jordis de Catalunya...Felicitats! 
 
-------- 
 
Ja arriba la diada 
amb llibres a cada parada; 
i una rosa vermella 
per a la princesa estimada.  
 
-------- 
 
Jordi el cavaller va arribar  
i al drac va matar.  
La princesa plorant  
al seu braç es va llançar. 
 
-------- 
 
 
 

 



 

SANT JORDI CONFINATS 
Aquest Sant Jordi és molt diferent 
perquè en un confinament estem; 
però sempre hi ha alegria 
i bona companyia.  
 
-------- 
 
Sant Jordi a la princesa va salvar 
i la rosa li va regalar 
regada per la sang del monstre 
que menjava ovelles de postre. 
 
-------- 
 
Aquest any un Sant Jordi  molt diferent 
però, igualment, amb tot el sentiment. 
I com sempre que la rosa i el llibre en aquest dia 
no ens tregui  la il·lusió ni  l'alegria. 
 
-------- 
 
Sant jordi ha arribat 
i una rosa et vull donar 
però  com que estem confinats 
una foto t’he d'enviar. 
 
-------- 
 
Quan es va acabar el combat 
el nostre heroi ja estava enamorat. 
Sant Jordi va regalar una rosa 
a la bonica princesa. 
I ella va comprar al llibreter 
un llibre per al cavaller.  
 
-------- 
 
SANT JORDI 
Aquest Sant Jordi no serà igual 
perquè de casa no podrem sortir. 
Aquest any és una festa especial 
però una rosa virtual et podré oferir. 
 
-------- 

 



 

Un Sant Jordi especial, 
des de casa hem celebrat aquest festival. 
Aquest any de confinament, 
es un temps diferent. 
-------- 

 

L'ANY DE SANT JORDI MÉS DIFERENT! 

Aquest Sant Jordi tan diferent 

ens ha canviat la vida a tota la gent. 

I la rosa que no podrem regalar  

igual la podrem recompensar. 

Però aquest confinament no ens ha de parar, 

sino que, sobretot, l'hem de disfrutar!! 
 
-------- 
 
Quin Sant Jordi tan divertit 
vivim tots aquest any des de les nostres cases.  
Però com cada any no falta la il·lusió i la tristesa 
i, com sempre, amb la millor il·lusió.. 
 
-------- 
 
Aquest any al cole no podem estar 
i el concurs de Sant Jordi  no podrem celebrar. 
Ens guardarem les roses i els llibres 
per quan siguem lliures. 
 
-------- 
 
Sant Jordi va salvar a la princesa 
i va matar al drac  
que tenia foc 
i la boca encesa. 
 
 
-------- 
 
 
 
 
 

 



 

Per l’abril 
si cada gota en val mil, 
cada rosa en val deu mil 
i cada llibre, cent mil. 
Amb pluja, roses i llibres 
celebrem la festa gran 
que ningú quedi fora 
ni els d’ara, ni els qui vindran. 
-------- 
 
Sant Jordi ha arribat 
i el drac ha matat. 
A la princesa ha salvat 
del drac malvat. 
-------- 
 
Este Sant Jordi confinat 
no és el St.Jordi que més m’ha agradat. 
Espero que l'any que ve 
surti tot bé. 
-------- 
 
Una princesa al bosc havia anat 
i en una una cova havia un drac. 
I Sant  Jordi, tot un cavaller, 
va matar al drac d'on va sortir un roser. 
-------- 
 
Un Sant Jordi a casa 
Durant aquest confinament, 
el Sant Jordi serà ben diferent. 
A casa el passarem, 
però igual el celebrarem. 
 
-------- 
 
Sant Jordi 
Sant Jordi, cavaller valent, 
que un dia caminava content. 
Sant Jordi és Jordi sant 
 i el drac es menjava una rosa 
i les espines li fan nosa. 
 
-------- 
 

 



 

Sant Jordi ha arribat 
i tots estem confinats. 
Però arribarà un dia 
que tots sortirem amb alegria.  
 
-------- 
 
Aquest confinament ens està avorrint! 
Aquest Sant Jordi l’estic vivint 
amb una tristesa increïble, 
però tots junts serem invencibles! 
 
-------- 
 
Sant Jordi sense temor 
amb lo drac va lluitar. 
I a la princesa per amor 
una rosa li va regalar. 
 
-------- 
 

Mi  Primer Sant Jordi 

Hoy celebro mi primer Sant Jordi 

con gran interés y compañía. 

Como doncella encerrada estoy 

por el COVI-DRAC  de estos días. 

Esperando desde mi encierro 

la deseada compañía 

del valiente caballero Sant Jordi 

que me libre de tal tiranía. 

Hoy agradecida estoy 

por ver la luz del día 

y tener en mis manos esta rosa; 

una rosa… ¡Ooooh…,qué alegría! 

-------- 

 


