
 
NADAL 2013  

 
P3 ���� Ara ve Nadal (tradicional catalana) 
 Poema � Com alegre campaneta 
 
P4 ���� Amb la llum del fanalet (tradicional catalana) 
 Poema � Nadal ja ha arribat 
 
P5 ���� A Betlem va néixer un dia (tradicional catalana) 
 Jingle Bells (tradicional anglesa) 
 Poema � M’agrada el Nadal 
 
1R ���� El món seria (“I’d like to teach the world to sing “ de 
William Backer) 
 

Reflexió: Quina és la teva actitud a l’hora de millorar el món? 
 
2N ���� La festa de la pau (Dàmaris Gelabert) 
 

Reflexió: I si canviéssim les armes per coloms de la pau? 
 
3R ���� Imagineu (“Imagine” de John Lennon) 
 

Reflexió: Has somiat mai una Terra, tota de tothom? 
 
Mestres ���� La pau al món (“Hey Man” espiritual negre) 
 

Reflexió: I tu, quin món vols? 
 
4T ���� Swing de la pau (Rosa M. Vidal) 
 

Reflexió: Com és la teva convivència amb qui tens al costat? 
 
5È ���� És un desig (Josep Thió) 
 

Reflexió: Quin propòsit de pau et fas per l’any nou que arriba? 
 
6È ���� La pau és aquí (“Heal the world” de Michael Jackson) 
 

Reflexió: I si fem un lloc a la pau perquè es quedi  entre nosaltres?  
 

 
 

PROGRAMACIÓ  
 

9:00h ���� Obertura de les portes de consergeria per tal que els familiars 
d’infantil accediu al gimnàs de l’escola. 
 

9:15h ���� Concert de Nadal dels alumnes d’Educació Infantil. Com cada any, 
poden venir vestits de pastorets i pastoretes. Aquest concert només és 
obert als familiars dels alumnes d’infantil per una  qüestió d’aforament.  
 

9:50h ���� En acabar el concert preguem als familiars d’infantil que sortiu del 
gimnàs per deixar pas als familiars dels alumnes de primària. La sortida de 
l’escola es farà per la porta del pati de primària. Disposareu de temps lliure 
fins les 11:15h per qui vulgui tornar al centre a veure l’arribada dels patges. 
L’entrada tornarà a ser per la porta de consergeria. 
A aquesta mateixa hora, a les 9:50h, s’obrirà la porta de consergeria per tal 
que els familiars dels alumnes de primària pogueu accedir al gimnàs de 
l’escola. 
 

10:00h ���� Concert de Nadal dels alumnes d’Educació Primària. Aquest 
concert només és obert als familiars dels alumnes d e primària per una 
qüestió d’aforament.  
 

10:40h ���� En acabar el concert preguem als familiars de primària que sortiu 
del gimnàs. La sortida de l’escola es farà per la porta del pati de primària. 
Disposareu de temps lliure fins les 11:15h per qui vulgui tornar al centre a 
veure l’arribada dels patges. L’entrada tornarà a ser per la porta de 
consergeria. 
 

10:45h ���� Esmorzar pels alumnes organitzat per l’AMPA del centre. Per tant, 
no cal que portin esmorzar de casa. 
 

11:15h ���� Arribada dels patges reials. 
 

11:30h ���� Lliurament de cartes als patges per part dels alumnes. En aquest 
moment, els familiars us haureu de dirigir cap al menjador escolar per fer la 
rifa de Nadal organitzada per l’AMPA de l’escola. 
 

13:00h ���� Sortida dels alumnes cap a casa. El lliurament dels alumnes es farà 
pel pati com sempre. Aquells que es quedin al menjador se’ls haurà de venir a 
buscar entre les 14:30h i les 15:00h. La sortida serà per la porta de 
consergeria. 
 
INFORMACIÓ VARIADA  
* Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que iniciem l’escola el dimecres 8 de gener. 
 
* També us volem recordar que l’escola té activat un blog on hi podreu trobar totes 
aquelles activitats relacionades amb els vostres fills/es, així com informació variada de 
l’escola: bloc.xtec.cat/escolaantina  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

      BONES FESTES!!! 
 

 

    

CONCERT DE NADALCONCERT DE NADALCONCERT DE NADALCONCERT DE NADAL    

CONCERT PER LA PAUCONCERT PER LA PAUCONCERT PER LA PAUCONCERT PER LA PAU    
    

ESCOLA L’ANTINA ESCOLA L’ANTINA ESCOLA L’ANTINA ESCOLA L’ANTINA     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EL PROPER DIVENDRES DIA 20 DE 

DESEMBRE DE 2013 AL GIMNÀS DE 

L’ESCOLA A LES 09:00H DEL MATÍ 

 
US HI ESPEREM!!! 

 


