
 

 

Aquesta setmana… en situació “normal” celebraríem SANT JORDI. 

Aquest any, diferent per la situació que vivim, diuen les notícies que ho 

celebrarem a l’estiu. 

Però mireu… les vostres “senyos”, preparant-vos la feina de religió d’aquesta 

setmana, hem pensat... 

Cada any parlem de SANT JORDI i: 

 recordem que és el patró de Catalunya. 

 el recordem com a cavaller que va matar el drac tal i com explica la 

llegenda. 

 parlem de la tradició dels llibres i les roses…  

 .... 

 Però, sabem PER QUÈ SANT JORDI ÉS 

SANT?? 

Doncs... hem pensat... busquem i els expliquem tot el que sabem. 

 

Haurem de demanar als pares i mares que llegeixin amb 

vosaltres la fitxa que us hem muntat i d’aquesta manera, 

segur que us serà més fàcil entendre-la... i fins i tot podran 

aprendre-ho ells, com ho hem après les “senyos” aquest 

any per a explicar-vos-ho a vosaltres en aquest SANT 

JORDI DE CONFINAMENT!! 

QUE TINGUEU TOTS 

UNA FELIÇ DIADA DE 

SANT JORDI!!  

NO IMPRIMIR 



 

JORDI va ser un MÀRTIR. 

Un MÀRTIR és una persona que pateix pel fet de creure en JESÚS.  

JORDI va voler ser amic de Jesús i va morir perquè no va voler deixar de ser 

amic seu de cap manera: se l’estimava molt!! 

A vegades li deien el “GRAN MÀRTIR” i molta gent visitava el lloc on estava 

enterrat a un poble que es deia Lidda. 

Sabem però que un sultà que es deia Saladí va fer destruir la seva tomba fa 

mooolts anys. 

De Sant Jordi no es coneix gaire coses de la seva vida; només: 

 es creu que, segurament, era de CAPADÒCIA (un país que ara es diu 

Turquia). 

 es creu que devia morir en alguna persecució. 

 Va ser conegut quan la gent va començar a parlar d’ell com a un 

exemple d’un BON CAVALLER AMIC DE JESÚS. 


