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FUM, FUM, FUM... 
 

Doncs sí, ja torna a ser Nadal! I amb l’arribada d’aquest 
tothom comença a “canturrejar” melodies enganxoses 
mentre estén la roba, bull mongeta tendra, espera en un 
semàfor o plega roba interior... ande, ande, ande...  
 
Què tindran les nadales que les fa tan especials? Serà 
l’esperit nadalenc que ens envaeix a tots plegats? fum, 
fum, fum.   
 
Per què de cop i volta descobreixes que estàs cantant 
dime niño de quién eres, soy de la virgen María...si ets un 
agnòstic declarat? 
 
Y beben y beben y vuelven a beber percuteix 
incansablement en els nostres cervells mentre busquem 
un canal on tornin a fer “Solo en casa” o “Los fantasmas 
atacan al jefe” per enèsima vegada. Què seria un Nadal 
sense tots aquests tòpics.  
 
Tradicions sistèmiques a banda, abans que el desembre 
congelat es retiri confós (vaja, ja ho he tornat a fer...) us 
presentem el seguit d’actes que hem pensat per celebrar 
el Nadal aquest curs. No hi massa novetats en relació a 
altres anys (seria menys Nadal, 
no?). Sí que voldríem destacar 
l’acte central de tota aquesta 
celebració, el concert de 
nadales, que enguany compleix 
4 anys amb aquest nou format  
i encara trobem nous elements 
per sorprendre-us.  
 
I no oblideu passar per l’escola a col·laborar amb La 
Marató, amb els actes de les famílies de sisè o amb la rifa 
de l’AMPA. Que tot això també fa Nadal. 

 
Acabarem desitjant-vos que passeu unes festes 
nadalenques plenes d’aquelles emocions que vulgueu 
viure i que tingueu una bona entrada d’any.  

 
I si una nadala s’apodera del vostre pensament,  
simplement deixeu-vos portar, canteu-la i compartiu-la. 
No hi ha salvació. Són com els Gremlins, es reprodueixen 
si els dones... vaja, ja tornàvem a caure amb un tòpic 
nadalenc. 
 
Amb la llum del fanalet... 
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PROGRAMA 
 

Des del dilluns 10 de desembre 

Tot el dia Passa per secretaria a compartir amb 
nosaltres el teu desig pel 2019 

Divendres 14 de desembre    

16.30 
Berenar solidari amb la Marató de TV3 
Al pati de l’escola 
Activitat oberta a tota la comunitat 

Dimecres 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 
Mercat, rifa, berenar i tómbola de 6è 
Al pati de l’escola 
Activitat oberta a les famílies 

Dijous 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 21 de desembre  

9.00- 11.30 

Cagada del Tió*
1
 

Educació Infantil i Cicle Inicial 
 

Amic invisible  i Pica-pica*
1
 

Cicle Mitjà i Cicle Superior 

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 
 

*1 Horaris modificables en funció de l’aturada de país de dues hores 

convocada pel 21 de desembre. 

 

 

El concert de Nadales 
 

 

Notes importants 
 

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

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

 

 El dijous 20 de desembre no hi haurà activitats extraescolars a 
la tarda amb motiu de la celebració de la festa organitzada per 
l’AMPA. 
 

 El dimecres 19 de desembre es manté l’activitat de piscina de 
P3 i P4. L’alumnat d’aquests cursos sortirà de l’assaig general del 
matí si aquest encara no ha acabat. 
 

 El dijous 20 de desembre, l’alumnat de 2n podrà fer piscina al 
migdia amb normalitat. 
 

 El divendres 21 de desembre no hi haurà piscina de 4t, 5è i 6è. 
 

 Recordeu que la tarda de divendres 21 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 21 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. 
 

 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 Campaneta de Nadal 

P4 Amb la llum del fanalet 

P5 M’agrada el Nadal 

Primer El Rock de Nadal 

Segon Rudolf, el petit cérvol 

Tercer Oh, dolces festes 

Quart 
El trineu (amb flauta) 
El món seria 

Cinquè 
Allà en un pessebre (flauta) 
Quan somrius 

Sisè Versió nadalenca de Mamma Mia 

 


