
 

 

Un Nadal  

per canviar el 

MÓN! 
    

 

 

 
 

 

                  

 

 

Per Nadal, també és temps de canviar 

el món. 

Ja el tenim aquí. Un any més, puntual, el Nadal pica a la porta de 

les llars i de l’escola per instal·lar-s’hi uns dies. Més enllà de 

creences, el Nadal ens omple d’uns valors que ens facilitarien 

enormement l’objectiu de la nostra escola de canviar el món. De 

cop i volta, tothom recorda els altres, i es desperta en la societat 

un sentiment fraternal i solidari que ens acostaria, i molt, a una 

societat més justa. 

Però el Nadal també desperta en moltes de nosaltres, hàbits que 

generen un model insostenible de consum que menysprea el 

medi ambient; o hàbits que fomenten models de producció poc 

respectuosos amb les treballadores i els treballadors d’arreu. 

Anem amb compte, perquè darrera de la cara amable, lluminosa 

i tendre del Nadal que a moltes ens agrada, hi ha un costat 

explícitament ocult que no podem oblidar. 

Per això, ens permetem fer-vos dos encàrrecs ben senzills de fer: 

El primer, és que impregneu la resta dels 365 dies de l’any 

d’aquest esperit solidari i conscient. Que durant tot l’any, ens 

cuidem, ens escoltem i tinguem ganes de compartir. El segon 

dels encàrrecs consisteix en fer un acte de consciència al llarg de 

tot el Nadal. Un només. Podeu reutilitzar el paper d’embolicar o 

simplement no utilitzar-ne; podeu fer les compres pensant 

sempre en l’origen del producte, en qui l’ha fet, ens els 

quilòmetres que ha recorregut i en l’energia que s’ha fet servir; 

podeu reflexionar sobre el sexisme que s’amaga darrere d’una 

innocent joguina... N’hi ha tantes de petites coses al nostre abast 

que farien canviar el món! N’hi ha tantes d’accions que farien 

d’aquest planeta un lloc més just, més amable i més feliç.  

Desitgem que gaudiu d’uns dies de descans en aquests dies 

especials. 
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PROGRAMA 
 

Dimarts 19 de desembre    

9.20- 11.00 
Cantada de Nadales (assaig general) 
A la sala d’actes 
Activitat oberta a l’alumnat 

15.15- 16.30 
Cantada de Nadales 
A la sala d’actes 
Activitat oberta a les famílies 

16.30 
Berenar solidari MARATÓ TV3 
Organitzada per C. de Festes i Compartim 

Dimecres 20 de desembre 

15.15- 16.30 
Cantada de Nadales  
A la sala d’actes 
Activitat oberta a les famílies 

16.45 Rifa i xocolatada nadalenca de l’AMPA 

Divendres 22 de desembre  

9.00- 11.30 

Cagada del Tió 
Educació Infantil i Cicle Inicial 
 
Amic invisible  i Pica-pica 
Cicle Mitjà i Cicle Superior 
 

 Educació Infantil i Primària  

11.30- 12.00 Pati 

12.00 – 12.40 
Celebrem el Nadal  
Activitat dirigida a l’alumnat. 

12.40-13.00 Comiat a les aules 

15.00 
Dinar de germanor  de l’equip 
professional del centre i Junta  de l’AMPA 

 

 

 

La cantada de Nadales 
 

 

Notes importants 
 

 La cantada de Nadales de dimarts 19 i dimecres 20 a la 
tarda és una activitat oberta a les famílies. La resta 
d’activitats només estan dirigides a l’alumnat. 
  

 Si vol, l’alumnat pot venir ben mudat per l’activitat de 
divendres 22 al mati (celebració del Nadal a l’escola) 

 

 Pel bon funcionament del concert caldrà romandre a la 
sala d’actes durant tot l’espectacle. 

 

 El dimecres 20 de desembre no hi haurà activitats 
extraescolars a la tarda . Tampoc hi haurà piscina de P5. 

 

 El dijous 21 de desembre, amb motiu de les eleccions,  és 
dia no hàbil i per tant  no hi ha classe. L’escola romandrà 
tancada. 

 

 Recordeu que la tarda de divendres 22 no hi haurà classe 
i que els nens i les nenes d’Educació Infantil i Primària 
sortiran a les 13.00h. 

 

 Si es queden a dinar, el dia 22 podreu recollir els nens i 
les nenes del menjador entre les 14.45 i les 15.00 per la 
porta principal del pati. 

 

 Per garantir l’ordre en la recollida dels nens i de les  
nenes, després de la cantada de nadales de la tarda, 
podreu recollir l’alumnat com ho feu habitualment a les 
aules. 

 

 Per tal de garantir els drets d’imatge de l’alumnat us 
recordem que les fotos i l’enregistrament del concert de 
nadales els farà una persona encarregada  per la Comissió 
de Festes. 

 

Nivell Nadala 

P3 A la nit de Nadal 

P4 El ninot de neu 

P5 Amb la llum del fanalet 

Primer Els tres Reis arriben a la ciutat 

Segon Virolet Sant Pere Virolet Sant Pau 

Tercer Sant Josep fa bugada 

Quart Trineu (cantada i amb flauta) 

Cinquè 
Pupurri nadalenc esbojarrat 
Allà en un pessebre (flauta) 

Sisè 
Mirall de pau 
Feliz Navidad (flauta) 

 


