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El Sant Jordi dels petits
Sortegem un lot amb dos llibres que adapten la llegenda del 23 d'abril a les
criatures
Una de les maneres més boniques d'explicar la llegenda de Sant Jordi als més petits és a
través de la lectura. L'editorial La Galera ens convida a compartir aquest moment de complicitat i
aventura amb els menuts amb dos llibres: Sant Jordi (http://www.lagaleraeditorial.com/ca/santjordi-i-el-drac-978-84-246-4584-7#.XK38d5MzZm9) i el drac
(http://www.lagaleraeditorial.com/ca/sant-jordi-i-el-drac-978-84-246-4584-7#.XK38d5MzZm9) i
Els laberints de Sant Jordi (http://www.lagaleraeditorial.com/ca/els-laberints-de-sant-jordi-978-84246-5763-5#.XK37jpMzZm-) .
Sortegem un lot que els inclou tots dos i els obrim per tastar-los. Per participar-hi només cal
que ens envieu un mail amb el títol del llibre i el vostre nom i cognom a
participacatorze@gmail.com * (la guanyadora és Ester Portell).

Foto: Catorze

Al llibre Els laberints de Sant Jordi (http://www.lagaleraeditorial.com/ca/els-laberints-de-sant-jordi978-84-246-5763-5#.XK37jpMzZm-) , il·lustrat per Roser Calafell, el cavaller no troba el camí per
arribar a Montblanc. I la princesa no troba el camí de sortida per fugir del bosc. El drac tampoc no
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pot arribar fins a la princesa i menjar-se-la. Els petits lectors hauran d'ajudar els personatges del
conte a trobar el camí per poder continuar la història.

A Montblanc estan de pega: un drac ferotge i famolenc amenaça la comarca. Els vilatans li lliuren
animals i aviram, però el drac s'ho acaba tot i li han de lliurar noies. El dia que li toca a la filla del
rei, en passarà una de grossa. El llibre Sant Jordihttp://www.lagaleraeditorial.com/ca/sant-jordi-i-el(
drac-978-84-246-4584-7#.XK38d5MzZm9) i el drac (http://www.lagaleraeditorial.com/ca/santjordi-i-el-drac-978-84-246-4584-7#.XK38d5MzZm9) , escrit per Anna Canyelles i il·lustrat per
Roser Calafell, adapta la llegenda als més petits.
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* Les dades que ens faciliten els participants seran incorporades a la base de dades de Catorze
amb la finalitat d'enviar-los per correu electrònic el nostre butlletí setmanal.
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Els laberints de Sant Jordi
http://www.lagaleraeditorial.com/ca/els-laberints-de-sant-jordi(
978-84-246-5763-5#.XK37jpMzZm-)
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Sant Jordi i el drac
http://www.lagaleraeditorial.com/ca/sant-jordi-i-el-drac-978-84-246-4584(
7#.XK38d5MzZm9)
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