FESTIVAL DE NADAL DE PRIMÀRIA 2017
Benvolgudes famílies,
El proper dimarts 19 de desembre celebrem el Festival de Nadal de Primària.
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 tres torns: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.
Un cop tothom estigui assegut, s’iniciarà l’espectacle i durant el temps que duri la
representació (aproximadament 20 minuts), 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 (un kg d’aliment per a Càrites) es deixarà al vestíbul de
l’escola al llarg de la setmana.
Us fem arribar el programa de les actuacions dels festivals dels tres cicles:
L’ENTREGA DELS ALUMNES A L’ESCOLA SERÀ A LES 14:45H PUNTUALS,
PER LA PORTA PRINCIPAL (vestíbul).


CICLE INICIAL

-14:50h: Obertura de portes per a les famílies dels nens i nenes de 1r i 2n (entrada
lateral de l’església). Entrada a la sala d’actes.
-15:00h: Inici del festival amb les actuacions de 1r i 2n:
-Benvinguda i presentació
-Actuacions de 1r:
-Xocolata bona (La Troba Kung-Fú)
-Christmas, don’t be late (Alvin and the Chipmunks OST)
-Actuacions de 2n:
-Serenade (Steve Miller Band)
-Somnis d’infant (Tomás Martínez)
-15:20h: Sortida de les famílies de 1r i 2n.
( La recollida dels alumnes serà a l’escola a l’horari habitual.)



CICLE MITJÀ

-15:25h: obertura de portes per a les famílies dels nens i nenes de 3r i 4t (entrada
lateral de l’església). Entrada a la sala d’actes.
-15:35h: Inici del festival amb les actuacions de 3r i 4t:
-Benvinguda i presentació
-Actuacions de 3r:
-Don’t worry be happy (Bobby McFerrrin)
-Vestida de nit (Sílvia Pérez Cruz)
-Actuacions de 4t:
-Amazing grace (Popular Americana)
-Quan calla la ciutat (Txarango)
-15:55h: Sortida de les famílies de 3r i 4t.
( La recollida dels alumnes serà a l’escola a l’horari habitual.)


CICLE SUPERIOR

-16:00h: obertura de portes famílies dels nens i nenes de 5è i 6è
(entrada lateral de l’església). Entrada a la sala d’actes.
-16:05h: Inici del festival amb les actuacions de 5è i 6è:
-Benvinguda i presentació
-Actuacions de 5è:
-Quan somrius (Glaucs)
-Tears in heaven (Eric Clapton)
-Actuacions de 6è:
-Alfonsina y el mar (Mercedes Sosa
-O Fortuna - Carmina Burana (Carl Orff)
-16:30h: Sortida de les famílies de 5è i 6è.
Per acabar, cantarem una Nadala de germanor tots plegats.
( La recollida dels alumnes serà a l’escola. Les famílies de 5è i 6è que tinguin
germans a altres cursos, podrán fer-ho tranquil·lament un cop finalitzada l’actuació
dels seus fill i filles, ja que s’ampliarà si cal el temps de recollida.)
Agraint la vostra presència i col·laboració en aquests dies, l'Equip Docent de l’Escola
Els Pins us desitja que passeu unes Bones Festes i un Bon Any Nou.
Equip docent de Primària de l’escola Els Pins

