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TEMPS DE REDEFINIR-NOS 
 
Nadal és temps de repensar-nos com a grup. Més         
enllà de creences religioses, les festes      
nadalenques serveixen per recomptar-nos, per     
trobar a faltar els que ja no hi són i per donar la             
benvinguda als nous membres de la tribu.       
Poques vegades l’any ens reunim totes al voltant        
d’una taula, d’un arbre o de mil paquets i ens          
redefinim. El Nadal, ja val la pena només per         
això: per obligar-nos a ser i a sentir-nos grup.  
 
D’aquesta forma, actes aparentment tan     
quotidians com baixar les caixes d’un altell,       
desenredar les llums de l’arbre o repartir       
paperets per sortejar un amic invisible, es       
converteixen en tradicions a les que no volem        
renunciar. “Qui s’encarregarà de tallar els      
torrons el dia de Sant Esteve?” “Algú llegirà el         
verset de Nadal enfilat en una cadira?”       
“T’enrecordes que això sempre ho feia l’avi?” 
 
Nadal, és temps de retrobar-nos i de repartir-nos        
rols que han quedat vacants o que orgullosament        
heretem de mans d’un expert, i que ens fan         
sentir part, cada cop més adulta, d’una família. 
 
I així, a base de repetir més o menys les mateixes           
coses any rere any, Nadal és un llistat de         
tradicions que ens transporten a quan érem       
petits i que ens atorguen la possibilitat d’adquirir        
un paper i un rol canviant al llarg de la nostra           
vida dins d’un cercle sagrat que és la gent que,          
d’una manera o una altra, ens estimem.  
 
A l’escola, el concert de nadales per exemple,        
l’acte central de la nostra celebració, també és        
això: temps de reunir-nos, temps de      
recomptar-nos, temps d’acollir els nous, temps      
de trobar a faltar i temps de tenir un rol en la            
tribu… en la nostra altra família. 
 
Us esperem a totes per definir-nos, formiguetes! 
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PROGRAMA 
 

Divendres 13 de desembre  

16.30 

Berenar i activitats solidàries amb la 
Marató de TV3 
Al pati de l’escola 
Activitat oberta a tota la comunitat 

Dimecres 18 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 

16.45 
Quinto de Nadal de 6è 
Al menjador de l’escola 
Activitat oberta a tothom 

Dijous 19 de desembre 

Al matí 

Fem cagar el Tió 
Educació Infantil 
 

Pica pica a les aules 

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’AFA 

Divendres 20 de desembre  

9.00- 11.30 

Fem cagar el Tió 
Cicle Inicial 
 

Amic invisible 
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 

 
 

  El concert de Nadales 
Nivell Nadala 

P3 La carta als reis 

P4 El ninot de neu 

P5 Les joguines 

Primer El Nadal ja és aquí 

Segon El tió de Nadal 

Tercer És un regal 

Quart El trineu (flauta) 
Mashup nadalenc (in english) 

Cinquè Em dones força (flauta) 
Obre els ulls 

Sisè Ja és aquí el Nadal (versió Hallelujah) 

 
 

Notes importants 
 

● El divendres 13 de desembre per la tarda no hi haurà           
activitats extraescolars amb motiu de la celebració de        
l’activitat solidària amb la Marató de TV3. Els nens i nenes           
podran participar en aquestes activitats prèvia inscripció. 

 
● La cantada de Nadales de dimecres 18 i dijous 19 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. 
 

● 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. 

 
● El dijous 19 de desembre no hi haurà activitats         

extraescolars a la tarda amb motiu de la celebració de la           
festa organitzada per l’AFA. 

 
● El dimecres 18 de desembre es manté l’activitat de piscina          

de P3. L’alumnat d’aquest curs sortirà de l’assaig general         
del matí si aquest encara no ha acabat. 

 
● El dijous 19 de desembre, l’alumnat de 2n i 3r podrà fer            

piscina al migdia amb normalitat. 
 

● El divendres 20 de desembre no hi haurà piscina de 4t, 5è            
i 6è. 

● Recordeu que la tarda de divendres 20 no hi haurà classe i            
que els nens i les nenes d’Educació Infantil i Primària          
sortiran a les 13.00 h. 

 
● Si es queden a dinar el dia 20, podreu recollir els nens i les              

nenes del menjador entre les 14.45 i les 15.00 per la porta            
principal del pati. 

 
● 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. Enguany un grups de famílies s’encarrega de fer          
un enregistrament professional. 

 


