
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
El proper dilluns 18 de desembre celebrem el festival de Nadal d’Infantil. 
 
Amb caràcter excepcional, les actuacions es realitzaran a la Sala d’Actes de 
l’Església Evangèlica (al costat de l’Escola Els Pins). Davant l’aforament limitat de 
l’espai, s’ha  organitzat l’acte en dos torns : 
 

1r  TORN: P3A, P4A i P5A  (14:50h) 
2n TORN: P3B, P4B i P5B  (15:40h) 

 
Un cop tothom estigui assegut, s’iniciarà l’espectacle i durant els 30’ de 
representació, us demanaríem si us plau, que us mantinguéssiu asseguts en el 
vostre lloc, per tal de gaudir i compartir una festa familiar i agradable. 
Us recordem que es gravaran les actuacions i estaran a la vostra disposició al web 
de l’escola durant els dies posteriors al festival. 
L’entrega d’entrada solidària ( 1kg d’aliment per a Càrites) es podrà deixar al vestíbul 
de l’escola al llarg de la setmana. 
 
14:45h: ENTRADA  ALUMNES A L’ESCOLA (cada alumne/a a la seva classe ). 
 
 

1r TORN (P3A, P4A i P5A) 
 
14:50h: Obertura de portes per a les famílies del 1r TORN ( entrada lateral de 
l’església). Entrada a la sala d’actes. 
 
15:00h: Inici del festival 1r TORN: 
  -Benvinguda i presentació 
  -Actuacions de P3: 
   - Din Don, ja és Nadal 
   - Poema: La campaneta 
  -Actuacions de P4:  
   - La llum del fanalet. 
   --Poema: Si el Nadal fos a l’estiu 
                   --Actuacions de P5:  
   - Les joguines 
   - Hello Reindeer 
            - Poema: Postal de Nadal 
 

15:35h: Sortida de les famílies del 1r TORN 



 

 
 
 

2n TORN (P3B, P4B i P5B) 
 
15:40h: Obertura de portes per a les famílies del 2n TORN ( entrada lateral de 
l’església). Entrada a la sala d’actes. 
 
15:45h: Inici del festival 2n TORN: 
 
  -Benvinguda i presentació 
  -Actuacions de P3: 
   - Din Don, ja és Nadal 
   - Poema: La campaneta 
  -Actuacions de P4:  
   - La llum del fanalet. 
   --Poema: Si el Nadal fos a l’estiu 
                   --Actuacions de P5:  
   - Les joguines 
   - Hello Reindeer 
            - Poema: Postal de Nadal 
 

 
 
 

Per acabar, cantarem una nadala de germanor tots plegats. 
 
( La recollida dels alumnes serà a l’escola tant el 1r TORN com el 2n TORN) 
 
 
Agraint la vostra presència i col·laboració ens aquests dies, l'Equip Docent de 
l’Escola Els Pins us desitja que passeu unes Bones Festes i un Bon Any Nou. 
 
              
                                                                  

 
 
 

Equip docent  


