




























Sant Jordi 
 

Aquest Sant Jordi serà diferent  

Perquè a casa ens quedarem, 

Com que al cole no estem 

A la plaça no anirem. 

 

No hi hauran paradetes  

Ni llibres ni roses vendran 

El drac no sortirà 

I els nens tristos a casa estaran. 

 

Aquest Sant Jordi serà diferent 

Però tots molt valents serem  

A casa ens quedarem 

Però contents perquè  

HO ATURAREM!!!  
 

 

 

ANGEL GURRERA LOPEZ 

6º PRIMARIA 
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CARLOTA AMORÓS SALTOR 

ST. HORDI 

Un drac ferotge 

No deixava en pau el poble 

Sant Jordi ha arribat 

I a casa ens ha trobat. 

Un cavaller va aparèixer 

I una rosa va néixer. 

 

A la princesa li va tocar 

Al drac alimentar. 

SANT JORDI HA ARRIBAT 

I A CASA ENS HA TROBAT 

CARLOTA AMORÓS SALTOR 

































Havia una vegada un . El drac tenia unes dents molt grans, els ulls sempre 

enfadats i sempre escopinava foc i amb les dents grans mastegava carn que li donaven 

la gent del mateix poble. Si no tenien menjar, tots els cavallers s’espantaven del drac 

maltractat menys un cavaller que es deia Jordi que sempre havia sigut amable, amb 

bona cara, mai feia coses dolentes i salvava les princeses quan calia. Tots els dracs 

s’espantaven d’ell menys el drac malparat. 

Un dia el drac malparat va veure una princesa molt bonica i eixerida. Volia que fos la 

seva amiga però no sabia com fer-ho. Se li va ocórrer atrapar-la a una torre terrorífica. 

Sant Jordi se’n va donar compte i va anar a veure-la.  Ella estava plorant i en Jordi va 

anar a trobar el drac i li va dir que això no es feia. Es van barallar i degut a un cop 

d’espasa molt fort, el drac va perdre el coneixement.  Sant Jordi va aprofitar per salvar 

la princesa i la va regalar una rosa molt bonica i roja. 

El drac va quedar malparat. I des de llavors es diu així. 

 

 

 

ALEKSANDAR DROBOMIROV DIMITROV – 5è CS 



EL POEMA DE SANT JORDI 

 

UN CABALLER BEN ARMAT, 

AL DRAC VA MATAR, 

LLENÇANT UNA LLANÇA D’AMOR 

PER A LA PRINCESA PODER CONQUISTAR. 

DEL DRAC VA BROTAR, 

UNA ROSA VERMELLA COM LA SANG, 

AIXÍ DONÇ SANT JORDI LI VA DONAR, 

I LA DAMA D’ELL S’ENAMORÀ. 

EL POBLE CONTENT, 

CANTANT D’ALEGRIA 

PERQUE EL CABALLER 

ELS HAVIA SALVAT LA VIDA!!   

 

                                Joan Valcarcel Margalef 







 

Dur, malvat i violent 

era el drac que tenia espantada a la gent. 

El foc, la fam o una gran malaltia, 

és el nostre patiment avui en dia. 

 

Bella, sensible i pacient 

era la princesa que necessitava ajuda greument. 

Un ancià, un nen o un malalt, 

poden tindre el mateix patiment. 

 

Generós, valent i lleial 

va arribar Sant Jordi a ajudar amb el cap ben alt. 

Un missioner, un bomber, són herois sense capa, 

avui els nostres herois van en bata blanca. 

 

Esperança, seguretat i gratitud 

es va sentir quan el drac amb l’espasa va caure abatut. 

Per acabar amb les guerres, la fam i la malaltia, 

hem de trobar l’espasa amb gran valentia. 

 

Felicitat, calma i fortalesa 

Sant Jordi li va regalar en forma de rosa a la princesa. 

Ara mateix la nostra rosa sembla impossible, 

però en un temps no molt llunyà serà visible. 

 
Gonzalo Molina Bengochea 

6è de primaria 





























 

 

 

 

Sant Jordi ha arribat, 

amb un ram de flors ben agafat. 

Tots surten al carreró, 

amb molta il·lusió. 

 Nens i nenes van a la plaça 

amb molta esperança. 

Tots plens de roses i llibres van, 

que cansats estan! 

Arriba la nit 

i tothom va a casa tranquil. 

Vaig al llit 

per a que arribi un altre dia bonic. 

 

 

 

IDOIA GURRERA GÓMEZ 

5è CS 



 

La diada de Sant Jordi ha arribat 

i la meva mare un conte molt bonic m´ha regalat. 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 



La llegenda de Sant Jordi 

 
Segons  la llegenda , fa molt de temps a Montblanc va passar una cosa inesperada. 

 

Hi havia un monstre feroç era un drac de color verd i molt gros fins i tot podia caminar 

nedar i volar. 

El monstre es menjava tot allò que trobava la gent estava molt preocupada... 

I el rei va decidir fer un sorteig a veure a qui li tocava anar a la cova del drac per a què 

el drac se’l mengés. 

El rei tenia tots els noms dels ciutadans del poble dintre d’un sac. El rei va traure un 

paper i per mala sort li va tocar a la seva filla,  la princesa.  El rei estava molt disgustat i 

va dir: demà a les 3 de la tarda la princesa anirà a la cova del drac. 

EA dia següent la princesa va anar a la cova del drac. Estava molt atemorida i 

preocupada...  

A l’arribar a la cova ja va veure que el drac tenia molta gana . Quan el drac estava a 

punt de menjar-se- la, va aparèixer  un  cavaller anomenat Jordi que va  matar al drac i 

segons diu la llegenda, de la sang del drac va aparèixer un roser amb  munt de roses. 

Feliç Sant Jordi a totes i tots!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Pascual Serrano – 5è CS 



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un poble tranquil i content 

va arribar un drac dolent. 

 

El drac amb molta gana         

es menjava tot el que trobava. 

La solució el rei va trovar             

i al sorteig la princesa va tocar. 

La princesa a la cova del drac 

va anar, tota asustada i plorant 

El cavaller al drac va matar     

i a la princesa va salvar. 















 

L’AMISTAT                                                                                  
 

 

Us estimo amb tot el meu cor 

i això no ha canviat 

no importen els diners, la plata ni l’or 

si us tinc sempre al meu costat. 

 

Cada dia penso en vosaltres 

en unes i en les altres, 

totes teniu moltes virtuts 

i també algunes inquietuds. 

 

D’aquí poc ens tornarem a veure 

i ens contarem tot el que ens ha passat, 

jugarem fins al vespre 

i gaudirem de la nostra amistat. 

 

 

AINA PEIG BAIGES 



Poema de Sant Jordi  

 

Drac, drac, drac; 

que sempre estàs enfadat, 

si vols menjar-te la princesa 

Sant Jordi t’ho impedirà, 

amb una embranzida del seu cavall 

et farà un bon tall. 

D’on brollaran un miler de roses, 

Totes elles ben precioses. 

Feliç Sant Jordi!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falset a 23 d’Abril del 2020                                Andreu Miró Pena. 

               3r Primària 



POEMA DE SANT JORDI 

 

Sant Jordi ha arribat,  

i el drac ha matat. 

 

De la sang que sortirà,  

Una rosa neixerà. 

 

Quan arriba la diada, 

a cada poble una parada. 

 

Sant Jordi ha arribat, 

i tothom ha sortit al terrat. 

 

Un llibre hem llegiré, 

i una bona estona passaré. 

 

 

Teresa Garcia Jové 

 

 



LA ROSA  
  

 

 La rosa és una preciosa flor 

 que es regala amb molt amor.  

 

 Sant Jordi amb la princesa ho va fer 

 i tot va sortir bé. 

  

 La rosa vermella és  

 i bella encara més.  

 

 Quan els seus pètals s'obren 

 molts insectes s'apropen.  

 

 Aquesta flor tan aromàtica 

 és una flor fantàstica! 

 

   

  



  

                           El drac amenaça i embat 

 l´humil i tranquil  

poble de Montblanc. 

 

Un dia l’atzar va voler 

que la persona elegida 

 fos la princesa per ser cruspida. 

 

A galop d’un blanc cavall 

va arribar  Jordi el cavaller 

i va matar al ferotge drac llarder.  

 

A Catalunya cada vint-i-tres d’abril  

els pobles s’omplen de llibres i roses 

que pares, fills, amics i enamorats  

es regalen tots plegats. 

 

                    ROGER MUÑOZ DOMINGO 

https://gartic.com.br/_nando_/desenho-livre/rosa-p-byanunes
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montblanc
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Poema de Sant Jordi i la princesa 

 
Havia una vegada un drac, 

que sota un forat vivia amagat. 

 

Un dia el cavaller enamorat, 

A la princesa del drac volia salvar; 

i per això amb una espasa 

amb ell va lluitar. 

 

De la seva sang una rosa va brotar, 

i aquesta, 

el príncep a la princesa va regalar, 

i d’aquesta manera …. 

El seu amor declarar. 

 

… i així…. 

La historia de Sant Jordi es va forjar!!! 

 

 

 



Poema de Sant Jordi i la princesa 

 
Havia una vegada un drac, 

que sota un forat vivia amagat. 

 

Un dia el cavaller enamorat, 

A la princesa del drac volia salvar; 

i per això amb una espasa 

amb ell va lluitar. 

 

De la seva sang una rosa va brotar, 

i aquesta, 

el príncep a la princesa va regalar, 

i d’aquesta manera …. 

El seu amor declarar. 

 

… i així…. 

La historia de Sant Jordi es va forjar!!! 

 

 

 



POESIA DE SANT JORDI 

 

 

                                               Sant  Jordi era un cavaller molt valent, 

                                               que sempre recorria el món content. 

                                               Un dia d’un poble llunyà el van cridar. 

                                               Tots els seus habitants pensaven que 

                                               ell al drac podria derrotar. 

                                               Fins que aquell drac a la princesa va 

                                               tenir ganes de menjar. I va ser llavors quan 

                                               el cavaller Sant Jordi al poble va arribar  

                                                i amb la seva espasa al drac va matar.  

                                               De la sang que del drac va brollar, un roser 

                                               en va brotar,  una bonica rosa en va arrencar 

                                               i a la princesa li va regalar. 

              

                                                                                              Eric Barcelona. 

 

                                              



RIMES DE SANT JORDI 

 

Per Sant Jordi sortiràs 

i un llibre regalaràs 

 

Un llibre i una rosa donarem 

a la persona que més estimem 

 

 

 

 

Pol Alfonso 

1r Cicle Inicial 



’

En un bosc gran i bonic, 

Hi havia un arbre no gens petit. 

Era un arbre molt especial, 

Ja que la seva apariència no era l’habitual. 

Era l’arbre més bonic del bosc, 

perquè les seves fulles no tenien un color fosc. 

També era alt i estret, 

tenia la forma d’un barret. 

Tots els ocells feien allí el seu niu, 

Des d’un cucut fins a una codorniu. 

A la primavera tot l’arbre floria, 

I tota la gent a veure’l venia. 

A l’hivern estava tot nevat, 

i l’any ja s’havia acabat. 

 

 



 



 

 

 

 

SANT JORDI ERA UN CAVALLER 

QUE NO TENIA POR DE RES  

SEGONS CONTA LA LLEGENDA  

VA APAREIXER UN DRAC 

ELL RECORRÉ UNA LLARGA SENDA   

PER ACABAR AMB EL DRAC MALENCARAT  

 

 

D´ENTRE LES GARRES DEL DRAC  

LA PRINCESA EN VA SALVAR  

 I UNA ROSA DE LA SANG  VA BROTAR 

 I A ELLA LI VA REGALAR 

 



RIMA DE SANT JORDI  
 

 
 

Sant Jordi és un cavaller, 
que passejava pel carrer. 
I va trobar una princesa, 

i li va donar una sorpresa. 
El cavaller li regala una rosa, 

a la princesa. 
També hi ha un drac molt dolent, 
que es comporta molt malament. 
Però el cavaller es molt  valent, 

i li diu que millori el seu comportament. 
 



RIMA DE SANT JORDI 

 

SANT JORDI VA ARRIBAR 

I A LA PRINCESA VA RESCATAR 

PERQUÈ AL DRAC VA MATAR 

I UNA ROSA LI VA DONAR. 

 

 

MILLAN ROFIN AVANTE 



RIMES SANT JORDI 
 

 

Per Sant Jordi  
ja està plantat l' ordi. 
 
 
Per Sant Jordiet 
sempre plou un raget. 
 
 
Encara que estem confinats 
farem arrivar un llibre al nostre estimat. 
 
 
 
 
 

Èlia Pujol Bron 
1r Cicle inicial 

 





 

Hi havia un vegada un drac molt dolent que es menjava a les ovelles i a les 

vaques a la brasa,  amb patates fregides,  fins que un dia es van acabar  (fins 

i tot les de la muntanya). 

-Que farem? - va dir en Pascual. 

En rei Romerales li va dir a en Pascual:  

- Compreu armes de nerf per enganyar al drac. 

En Pascual va comprar les nerf i les va repartir entre el poble. tots els 

habitants amb les nerf van anar a disparar al drac per a què s’espantés i 

marxés, però una li va anar a la boca, el va escanyar i va morir. 

-Quina pupa. - Va dir un nen. 

De repent Goku apareix amb Sant Jordi als braços perquè Sant Jordi l’havia 

salvat i Sant Jordi estava tant cansat que no podia ni caminar.  Sant Jordi va 

anar  corrents  a clavar-li la llançà a l’ull  del drac  

De la sang del drac va néixer un roser que cada any, per sant Jordi, dona 

moltes roses i  recorda aquesta llegenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Pol Pasarrius Burgueño – 5è CS 



Èlia Bargalló Monclús   -   5è CS 
 

Llegenda de Sant Jordi 

Diu la llegenda que fa molt i molt de temps, per les terres de Montblanc,  hi vivia 

un drac ferotge que portava anys menjant-se a les persones i als ramats.  

La gent d’aquell poble no podia viure tranquil·la, i van pensar que cada dia li 

donarien de menjar. Tot va anar bé fins que un dia se’ls hi va acabar el menjar. 

Llavors tots els habitants del poble van pensar que cada dia entregarien a una 

persona i van decidir de fer un sorteig. Malauradament va tocar a la princesa. 

Tots els habitants  estaven adolorits i espantats i no van poder dormir en tota la 

nit, plorant, cridant que fins i tot es va sentir des dels  altres pobles llunyans.  

Al dia següent el rei, tot trist,  va 

entregar a la princesa. El drac es 

va apropar lentament a la 

princesa i va començar a obrir la 

boca fins que un cavaller va 

arribar d’un poble llunyà ja que 

va sentir els plors i els crits. Li va 

proposar un negoci al drac. Que 

el drac li donés una rosa 

vermella com un pebrot i a 

canvi el cavaller li dones un 

llibre tot ple d’imatges per anar de vacances i que no tornes més a les terres de 

Montblanc. I així ho van fer. Quan el drac va marxar,  el cavaller li va regalar la 

rosa a la princesa i va marxar amb el cavall. 

I es diu que el drac va marxar per sempre i es van quedar tranquils en saber que 

un cavaller el va fer marxar només negociant amb ell. 



 

 

 

Fa molts anys, a Montblanc hi havia un poble que vivia amb un drac ferotge. Tots 

els dies els ciutadans donaven al drac dos ovelles per calmar-li la gana però 

s’anaven quedant sense ovelles i el rei estava rumiant que podien fer.  

Va haver un gran debat sobre el que havien de fer. Al final el rei va dir que 

donarien de menjar al drac amb tots els nens menors de quinze anys i així ho 

van fer. Van donar al drac un nen rere l’altre cada dia fins que un dia li va tocar 

a la princesa ser el menjar del drac. 

El rei va fer de tot per impedir-ho però el poble ho va demanar. La princesa va 

anar pel camí lenta i atemorida pels badalls del drac quan de sobte va venir un 

valent cavaller i li  preguntar a la princesa: 

- “Tens algun problema?” 

La princesa va dir que si,  li va dir on anava i  perquè. El cavaller va dir-li que la 

podria ajudar i junts van anar cap al drac.  

La batalla entre el drac i el cavaller va ser llarga però finalment el va matar. De 

la sang del drac va sortir una rosa i li va regalar a la princesa. La princesa estava 

enamorada d’ell  però el cavaller no es podia quedar perquè havia de marxar, allí 

hi estava de pas. 

 

 

Èric Hernàndez Cabré – 5è CS 

Llegenda de Sant Jordi 

i el Drac 



                   SANT JORDI 
 
 
 
Fa molt temps hi havia un poble situat sobre d’un petit turó i governat per una preciosa i bonica princesa. 
Des d’aquell petit poble es podien veure unes vistes meravelloses, camps, muntanyes, rius, llacs,… tot 
semblava un paradís. 
 
Per Carnestoltes, com de costum, tot el poble estava celebrant la festa molt alegrement, amb rialles, risses, 
i saltirons. Hi havien carruatges amb cavalls, la gent utilitzava disfresses divertides i moltes coses més. 
 
De sobte es va escoltar un soroll molt però molt fort, venia de lluny. 
Tots i totes volien esbrinar que era aquell soroll tan horrorós. A ningú li agradava aquell soroll i tothom es 
tapava les orelles.  
  
A poc a poc es va sentir una veu d’un veí atemorit que deia: - ”ÉS UN DRAC, ÉS UN DRAC!”  
 
Al sentir-ho, automàticament tothom se’n va anar molt ràpid a les seves cases        
i es van quedar tancats, eren unes cases molt petites però boniques,     
amb colors vius per dins i fora, i la  majoria tenien un petit jardí amb animals. 
 
Quan el drac va arribar al poble els va dir que tenia moltíssima gana i si no li donaven menjar acabaria amb 
tot el poble. Aquell drac era molt gran i corpulent, amb uns músculs impressionants tot i que era una mica 
golafre. 
 
A través d’una votació tot el poble va decidir que en primer lloc li donarien tots els animals de les granges, 
porcs, cavalls, vaques,… Fins que va arribar un dia que ja no hi havien més animals i el drac encara tenia 
gana i van decidir donar-li un dels ciutadans del petit poble.  
 
Van fer un sorteig i li va tocar a la princesa, tots els ciutadans estaven molt tristos. 
La princesa estava molt preocupada, i ja no tenia ganes d’estar amb ningú. 
 
Quan va arribar el moment de que el drac es mengés a la princesa, uns instants abans de que se la mengés, 
va aparèixer un cavaller anomenat Jordi amb un cavall i una espasa, que al veure la situació va decidir lluitar 
contra el drac. 
 
Aquest cavaller no era un cavaller qualsevol, portava una arracada a cada orella, una capa amb una calavera 
i un casc amb el cap d’un bou d’or a sobre, a la mà sostenia un trencacaps amb dues boles metàl·liques. El 
seu cavall també duia una armadura que li cobria el cos. Era sorprenent! 
 
Desprès de lluitar enèrgicament, finalment va guanyar en Jordi i sorprenentment de la sang del drac en va 
sortit una gran estàtua, de la que encara avui en dia es conserven mostres. 
 
 
La princesa i en Jordi es van casar i tos els habitants d’aquell petit poble sempre van ser feliços. 
Va ser una festa molt gran més que la de Carnestoltes, amb ballarins, llits elàstics , bars i begudes. 
 
Des d’aquell dia cada any es celebra la festa de Sant Jordi a molts llocs del món, amb festes molt diferents. 
A Catalunya ho fem amb llibres i roses.                 
 

           
. 

 

 

                                                                                                                  Marc Benavent Pellicer 
    5è C.S  

     



SANT JORDI I EL DRAC 
 

Fa molts anys, a la vila de Montblanc, va arribar un drac d’alè pudent que feia molta por. Els 

veïns del poble van saludar efusivament al drac perquè pensaven que si es portaven bé amb 

l’animal, aquest no se’ls cruspiria. 

Però no va ser així perquè el drac va començar a menjar-se tot el que trobava i la gent del poble 

va tenir la idea de fer vegetarià al drac. El terrible monstre no volia ser vegetarià perquè li 

agradava tant la carn que mai deixaria de menjar-ne. El drac es va enfadar tant que va utilitzar 

el seu alè pudent per dormir les persones que vivien a Montblanc i menjar-se tot el bestiar. La 

primera persona en despertar va avisar a tota la gent del poble. 

I que van decidir vilatans? 

Donar a la bestia una hamburguesa vegetariana cada dia, però el drac no es va acostumar i 

encara volia menjar carn. El rei de Montblanc va dir que aquella situació era insuportable i 

haurien de fer alguna cosa per enganyar aquell maleït drac. Així que van rumiar i rumiar, fins 

que van tenir la idea de donar al drac un animal enverinat.  

Però qui tenia un verí tant potent per matar un drac? 

El poble es va rendir i va fer un sorteig per donar-li una persona cada dia al drac. Però com tots 

sabeu,  sempre li toca anar a cal drac a la princesa però aquesta vegada no, no li va tocar anar a 

la princesa, sinó a una noieta que es deia Maria. Va arribar el dia de portar a la Maria allà on el 

drac vivia. 

De cop, es va sentir un galop que s’acostava. Era un carnisser dalt d’un cavall negre. El drac que 

no volia que el molestessin mentre menjava (encara no s’havia cruspit a la pobra Maria) va escopir 

una gran foguerada contra el carnisser. 

Desprès, el carnisser va llençar al drac una llonganissa amb una quantitat de pebre impossible de 

digerir. El drac es va engolir la llonganissa i va caure al terra desplomat. 

De la boca del drac va sortir una última foguerada, però aquella era màgica i va fer créixer una 

margaritera de flors liles. El carnisser va donar-li una margarida a la Maria. Tothom es 

preguntava qui era aquell senyor tan valent i ell va dir: 

-Soc Jordi, el carnisser de Montblanc.- Va manifestar-se el noi tot cofoi. 

La gent de Montblanc va cridar: 

-Visca en Jordi i visca l’amor!!! 

-Visca el pebre!!!- Van tornar a exclamar els vilatans.  

 

 

 

 

 

 Roger Muñoz Domingo 

 

 5è CS 



 

 

Hi havia un vegada un poble amb un castell on hi i vivien un rei , una reina i la princesa. 

Dalt de la muntanya hi vivia un drac. 

Cada últim dia del mes  baixava el drac  i es menjava una ovella. Tot va anar bé fins que 

un di aes van acabar totes les ovelles. El rei va dir que farien un sorteig  entre totes les 

noies del poble, perquè el drac pogués menjar. 

Va arribar el deia del sorteig ,van  remenar l’urna i li va toca a la princesa. El rei estava 

molt espantat i la princesa li va dir que no s’espantés,  que no passava res. 

La princesa,  tota decidida,  va anar a la cova del drac perquè se la mengés. El drac ja  

l’esperava i quan va arribar allí  la princesa es va espantar perquè el drac era molt gran.  

Quan el drac s’estava preparant per a menjar-se-la, la princesa va agafar una pedra i 

va dir: jo soc molt valenta!! 

Pe camí del  darrere es veia un cavall amb el seu cavaller Jordi, però ella va continuar 

amb el seu propòsit: volia acabar amb el drac! Recordava les paraules que li deia de 

vegades el seu pare: “ No t’espantis,  que no passa res.” 

Quan la princesa anava a matar el drac, el drac li va dir: 

-Si us plau,  no em matis que no et menjaré, soc bona persona. Soc tan gran perquè un 

bruixot m’ha fet un encanteri. Jo soc humà 

La princesa i el cavaller Jordi  van  tornar cap al poble a buscar una vareta per desfer 

l’encanteri. Van dir les paraules màgiques i va resultar ser veritat. 

La gent del poble va estar molt contenta i van fer una festa. El bruixot va acabar a la 

presó, sant Jordi va continuar el seu camí i el cavaller i la  princesa  es van casar i van 

seguir junts.  

En senyal d’amor, el cavaller li va regalar un rosa vermella a la princesa.  

 

         VINYET YEBRA SOLÀ    





ROSA 
 

Fa molt de temps, hi havia un petit poble on tothom vivia feliç. Però un dia, de 

sobte, va aparèixer un enorme i malvat drac. El rei estava desesperat davant 

la destrucció i el terror que causava la bèstia. Aleshores, el rei i els seus 

consellers van decidir fer un sorteig i entregar cada dia un habitant al drac a 

canvi de pau. Però un dia, l’escollida pel sorteig va ser la filla del rei i aquest va 

haver d’acceptar la desgràcia. La princesa va anar fins a la cova del monstre, 

i la bèstia va sortir disposada a devorar-la. I en aquell precís moment, va 

aparèixer un valent cavaller dalt del seu cavall. Era Sant Jordi. Sense gens de 

por, va lluitar contra l’enorme drac i amb l’espassa va travessar-li el cor. I de 

la sang de la ferida del drac va créixer un roser com a símbol de l’amor i 

l’amistat. El cavaller Sant Jordi li va regalar una rosa a la princesa, i cadascú 

sen va anar per on havia vingut. Aquesta es la llegenda que tots i totes 

coneixem, però alguna cosa ha quedat per saber. Quin era el nom d’aquella 

preciosa princesa? Era llarg o curt, popular o un tant estrany? Doncs jo el que 

crec, es que el nom d’aquella bonica princesa, era Rosa. Rosa es el color clar i 

majestuós del seu vestit, es la flor que el cavaller Sant Jordi va regalar a la 

princesa, serà també el seu nom? 

 

 



 

 

 

Sant Jordi confinat, 

del calendari ha marxat. 

Enguany no hi ha drac, 

hi ha un virus petit 

que fa la guitza dia i nit. 

 A aquest no el mata l’espasa, 

sinó quedar-se a casa. 

Però, jo vull anar a la plaça, 

a comprar-me llibres per llegir, 

amb els amics poder sortir, 

regalar la rosa, 

i fer la festa grossa. 

Ja ho farem  

i xalarem 

Pot ser al juliol 

o no ho sabem, 

Però està clar que aquesta festa 

no ens la perdrem.    



 

Havia una vegada un poble on tots eren molt feliços. Un dia hi va 

arribar un drac que tenia molta gana, es menjava tot el que trobava. 

Tant menjava el drac, que un dia es va acabar tot el menjar que 

tenien al poble per donar-li i el rei va trobar una solució: fer un 

sorteig i a qui li toqués, el drac se’l menjava. I va arribar el dia que 

li va tocar a la filla del rei, a la princesa. Tothom deia que se’l 

menges a ell i no a la princesa, però el rei molt trist deia que no, 

que si li havia tocat a ella s’havia de complir. 

La princesa va arribar asustada i plorant, l’esperava famolenc el 

drac. En aquell precís moment va arribar un cavaller anomenat Sant 

Jordi que va començar a lluitar contra el drac i al final el va matar. 

La princesa,  tota contenta,  el va abraçar i li va demanar que es 

quedés, però ell li va dir que no es podia quedar. 

 La llegenda diu que de la sang del drac va sortir un roser. 

Per això cada 23 d’abril celebrem el dia de Sant Jordi, dia en que 

regalem un llibre i una rosa.   

                 Idoia Gurrera Gómez 

   

  



SANT JORDI 

 

 

Un drac molt afamat  

a una princesa es volia menjar. 

 

Un príncep va arribar  

i a la princesa va salvar. 

 

De la sang del drac va néixer un roser 

que va perfumar el poble sencer. 

 

Sant Jordi, una diada especial, 

llibres i roses, tot un detall. 

 

 

 

Ana Borras Crespillo 3er 



Sant Jordi ha arribat 
m´he begut un cacaolat 

el gat he pentinat 
abans d´anar al supermecat. 

 
Una rosa comprare 

amb un libre de paper , 
el libre en llegire 

i un resum a la senyo li fare . 
 

Sant Jordi el drac ha matat 
per alliberar a la ciutat 

de la sang que li ha brollat 
una rosa s´ha creat. 

 

 

 

Giovanna Moreira Neves 



SANTJORDIACASA 
 

 

 

El coronovirus ha arribat, 

 i Sant Jordi confinats hem celebrat. 

Una rosa els papes m’han regalat, 

i molt contenta m’he posat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martina Ramos Lasala 

1r Cicle Incial 



SESSIÓ 3:EXPRESSIÓ ESCRITA: RODOLINS DE SANT JORDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drac fuig d'aquí 

si no viuràs amb mi 

 

El cavaller Sant Jordi arribarà 

i a la princesa salvarà 

 

 

 

 

De la sang del drac 

una flor naixerà 

a tot el poble sorprendrà 


