
PASTORETS 2016: ALUMNES DE 2n 

Benvolguts pares, 
 
Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos que el divendres 16 de desembre representarem Els Pastorets 
al Pavelló de Gurb. Es faran dues actuacions: una a les 10:00h del matí pels alumnes de l’escola, i l’altre a 
les 20:30h del vespre per les famílies. 
 
ASSAJOS:  DIMECRES 14, DIJOUS 15 i DIVENDRES 16 
 
 DIMECRES 14 i DIVENDRES 16 de desembre us agrairíem, que els alumnes de 2n. A i B, a les 09:00h del 

matí, els portéssiu directament al Pavelló de Gurb.  
 

 DIJOUS 15 de desembre, caldria que a les 9 del matí, portéssiu els alumnes de 2n. A directament al 
pavelló. Els alumnes que van a dinar a casa cal que els vingueu a buscar a l’escola a les 13:00 h. 
 

 DIVENDRES 16 de desembre al MATÍ tots els alumnes que actuen han de venir preparats des de casa. 
 

* El servei de vigilància funcionarà amb normalitat i, a les 09:00h del matí, un autocar farà el 
trasllat d’aquests alumnes. 

 
 REPRESENTACIONS 
2n A faran d’ÀNGELS. Cal que vinguin vestits amb el vestit d’àngel que us donarà la mestra, jersei 
blanc i mitges o malles blanques, i uns mitjons gruixuts blancs. Els hi heu d’emprovar el vestit i fer 
la vora a la seva mida, els hi ha d’anar llarg fins als peus. Si ho creieu necessari el podeu rentar i 
repassar les cintes, però no es pot planxar perquè es cremaria.  
 
2n B faran de PASTORS I PASTORES. 
Els PASTORS han de venir vestits amb: pantalons, camisa blanca o de quadres, samarra i sarró (si 
en tenen), faixa i barretina (si es vol) mitjons blancs i espardenyes d’espart o de 7 vetes o 
sandàlies. 
Les PASTORES han d’anar vestides amb: faldilla, brusa blanca, mitges, espardenyes d’espart o de 7 
vetes o sandàlies i, si es vol, davantal, xarxa i mitenes. 
Si us falten complements els podeu demanar a nens/es que els tenen d’altres anys. 
Els alumnes de 2n A han de dur un “present” petitó per l’escena de l’adoració (pa, feix de llenya...) 
i el poden dur en un cistellet o a la mà. 
 
Això suposa, que cada alumne/a que actuï ha de portar una bossa MARCADA AMB EL NOM amb 
roba de recanvi. 

 
 DIVENDRES 16 de desembre al VESPRE 

2n A faran d’ÀNGELS els heu d’acompanyar a la porta lateral del pavelló (pista exterior) a les 
19:45h vestits igual que al matí, amb el vestit d’àngel, jersei blanc i mitges o malles blanques, i uns 
mitjons gruixuts blancs,  i quedar-vos la jaqueta i les sabates. En acabar la funció, cal donar el 
vestit a la tutora. 
 
2n B faran de PASTORS I PASTORES els heu d’acompanyar a la porta lateral del pavelló (pista 
exterior) a les 19:45h,  han de venir vestits igual que al matí  i quedar-vos la jaqueta. 

 
Moltes gràcies. 
 
L’equip de mestres. 
Gurb, 2 de desembre de 2016 


