
  

UNA FESTA 
DIFERENT! 



 

 

 

 

 

  

Vet aquí que una 
vegada, en un poblet 
petit, petit del 
Maresme, hi havia una 
escola, també petita, 
petita, que es deia Sant 
Jordi. L’escola Sant 
Jordi era plena de 
princeses i cavallers 
que hi aprenien tot el 
que necessitaven per 
fer realitat els seus 
somnis 



 

Cada any, el 23 d’abril, les princeses i els cavallers del 
Sant Jordi celebraven junts una gran festa! Escollien els 
millors contes i poemes que ells mateixos havien escrit. 
Mostraven als pares els dibuixos i pintures que havien fet 
al llarg de tot l’any. Fins i tot es trobaven en un gran 
teatre amb música i balls per repartir els premis Dracs! 

 

Perquè a l’escola Sant Jordi, els dracs no fan por! Són 
divertits i juganers i es transformen en  unes figuretes 
precioses que guarneixen les classes i les habitacions dels 
millors escriptors de l’escola. I després de la festa, els 
cavallers i les princeses encara tenien temps de passejar 
amb els seus pares i comprar llibres i roses... Era un dia 
preciós! 

 



 

Un dia, però, va aparèixer una bestiola petita, petita, i 
molt entremaliada. Era tan petita que un drac l’hagués 
trepitjat sense adonar-se’n! Aquesta bestiola trapella 
podia fer que les persones emmalaltissin i haguessin 
d’anar a l’hospital. Perquè això no passés, tothom s’havia 
de quedar a casa tant com fos possible i rentar-se molt les 
mans! 

 

Les princeses i els cavallers del Sant Jordi es van tancar a 
casa amb els pares i els germans, i tant que sí! Trobaven a 
faltar els amics, sortir al parc, trobar-se amb els avis i els 
cosins... però miraven d’entretenir-se jugant, pintant, 
llegint, ballant i fent pastissos! 

 

 



Com que s’acostava el dia de la gran festa i no podien 
trobar-se plegats per celebrar-la, van començar a pensar 
què podien fer perquè continués sent un dia ben 
especial...  

 

 

 

 

 

I van decidir que aquell any farien una festa diferent! 
Cadascú des de casa seva, llegiria el seu conte preferit 
amb els pares, cantaria ben fort la cançó que més li 
agradés i pintaria una rosa ben bonica per penjar-la a la 
finestra!  

  



 

I com que a l’escola Sant Jordi són princeses i cavallers 
molt moderns, tots demanarien als pares que els hi 
deixessin un momentet els mòbils o els ordinadors perquè 
gràcies a la Carme i en Pol, podrien veure una exposició 
màgica de dibuixos com si fossin a l’escola i sentir la 
història de Sant Jordi i el Drac explicada per tots els 
mestres! Feliç Sant Jordi! 

 

 


