
7-12 anys© 2018 Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats. Dipòsit legal PM 227-2018
Il·lustracions i disseny gràfi c: Nina Braun, Col·labora en la part didàc  ca: M. Carmen Rodríguez Cladera.

Animem els nostres infants a agafar un llibre i a deixar volar la seva 
imaginació. Acompanyem-los en aquest viatge que és la lectura. 

No hi ha espectacle més bonic 
que la mirada d‘un nen que llegeix.

Aquest libre ha estat subvencionat per la 
Regidoria d‘Educació de l‘Ajuntament der Ses Salines. 

Esperam que pogueu gaudir molt d‘ell.

Mostrant aquest llibre aconseguiràs un 10% 
de descompte en la compra d‘un llibre 

del 23 fi ns el 27 d‘abril 2018 en
Papereria PEMI (Colònia Sant Jordi)
Papereria C‘AN LLUISA (Ses Salines)



Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre 
ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar, i tenia un alè tant pudent, 
que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava l‘aire i produïa la mort 
a tots els qui el respiraven.

El monstre era la desgràcia dels ramats i les persones, i per tota aquella 
contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els 
habitants de Montblanc varen pensar en donar al drac, cada dia de menjar a una 
persona, per intentar calmar-lo. El problema, era trobar la persona que volgués 
sacrifi car-se cada dia per ser devorada pel drac.

I així va ser, com després d‘una llarga discussió, els vilatans varen decidir sortejar 
cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l‘estómac del drac. 

I així ho feren, i pareix a ser que la jugada els va sortir bé, l‘abominable bèstia 
se‘n deuria sentir satisfeta, per que va deixar de fer malifetes per aquelles 
terres.
Però vet aquí que un dia, la sort va fer que li tocàs ser devorada a la fi lla 
del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica, elegant. Tenia el 
cor de tots els ciutadans robat, i per aquest motiu centenars s‘oferiren per 
substituir-la. Però el rei, afl igit i adolorit, va ser just i sever, la seva fi lla era 
com qualsevol altre. Si li havia tocat hi havia d‘anar.

I així va ser com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, 
mentre tot el poble mirava desconsolat i afl igit com la princesa es dirigia cap 
al sacrifi ci. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, va aparèixer 
un jove cavaller, amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc. La 
donzella se‘l mirà i l‘advertí:
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- Fugiu! Fugiu ràpidament d‘aquí! Noble cavaller, si us quedau per aquí, 
apareixerà la bèstia i us devorarà.
El jove cavaller, se la mirà i li contestà:
- No patiu jove donzella. Si sóc aquí es per què he vingut des de molt lluny per 
protegir-vos a vós i alliberar el vostre poble d‘aquesta fera.

No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera, davant 
l‘horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu 
lluita, fi ns que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que 
va deixar malferida a la terrible bèstia i la va matar. 

De la sang que en brollà, en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més 
vermelles que la princesa hagués vist mai, roser del qual, el jove cavaller en 
tallà una rosa i li oferí a la princesa.

   Per quin camí ha d‘anar Sant Jordi 
per salvar a la princesa?



PUNTS DE LLIBRE 
1. pinta preciós i amb molts colors

2. retalla els 3 punts de llibre
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DRAC
PRINCESA
ROSA
REI
CASTELL
CAVALLER
ESCUT
CAVALL
LLANÇA
JORDI 
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1. acoloreix davant i darrera
2. retalla & enrotlla
3. fi xar amb cinta 
    adhesiva
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Poemes

Poemes



PRINCESA    
La princesa té els cabells rossos i molt llargs.

Duu una diadema de color vermell i un ves  t preciós de color rosa.
A la mà duu una rosa vermella amb fulles verdes.
Damunt del seu cap s’hi ha posat una papallona.

SANT JORDI
Sant Jordi duu un escut blanc amb una creu vermella.

Va ves  t amb una camisa de color blau i unes botes de color marró.
El seu casc i la seva llança són de color gris.

Els seus pantalons són de color blau fosc.
Té un cavall blanc al seu costat.

PRINCESA
SANT JORDI

DRAC
La coa del drac és de color verd fosc.
La resta del cos és de color verd clar.
Les escates de la coa són de color groc i taronja.
Les escates del cap i de l’esquena són de color vermell.
El drac treu foc per la boca.

DRAC
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