
Perquè tot marxi bé... 
 

Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa. 
 
Els alumnes de Cicle Mitjà (3r i 4t), el dia que participen al 
concert, hauran de ser a les 9.15h a la porta de l’edifici principal 
del Tecnocampus per a fer l’assaig general. 
Les famílies els haureu d’acompanyar directament allà. 
 
La resta dels alumnes han d’estar a l’escola a les 9.00h del matí i 
aniran al Tecnocampus amb parelles on els més grans faran 
d’acompanyants dels més petits. 

Com que l’aforament de la Sala és limitat, preguem que ens 
ajudeu en el BON FUNCIONAMENT de l’acte: 

 Respectant l’espai limitat per a les famílies i NO accedir 
a la zona reservada pels alumnes ni a l’escenari. 

 Per tal que tothom pugui veure els seus familiars 
preguem que només accediu a la sala en els moments 
de l’actuació del vostre/a fill/a i un cop finalitzada 
l’actuació abandoneu la sala per donar pas a les famílies 
dels altres grups. 

 Si veniu amb infants petits, procureu que estiguin 
tranquils i en silenci durant l’actuació. 

 Assegureu-vos que els mòbils i les alarmes estan apagats 
o en silenci. 

 En acabar el concert els infants sortiran amb el seu grup 
i, un cop a fora de l’edifici, podreu recollir el vostre fill/a 
avisant, prèviament, al/la tutor/a o mestre/a responsable 
del grup. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

                    Esperem que gaudiu del concert! 

 

  

 

 

 
 

 

Dimarts 17 i Dimecres 18  

De desembre de 2019 
 

 

Sala d’Actes del Tecnocampus de Mataró 

 

 



DIMARTS 17 DE DESEMBRE 
 

9:50h Obertura de les portes per a les famílies 
10:00h Inici del concert 

 

4rt A: -     Estimem la Terra 
- Casa Meva  

4rt B: -     Estimem la Terra 
- Casa Meva  

P3 A: -       Campaneta de nadal (tradicional catalana) 
- Poema de Nadal (anònim) 

P4 A: -       El pastoret (tradicional francesa) 
- Poema de Nadal (Popular Catalana)) 

P5 A:  -      Ding,dang,dong (tradicional alemanya) 
- La cavalcada de reis (Lola Casas) 

1er A: -     Huachatorito (tradicional xilena) 
- Desembre (Miquel Martí i Pol) 

2n A:  -      Els pastorets (tradicional catalana) 
- L'estrella (Marifé Ibáñez) 

5è A: -       Bon dia de Nadal (Els Pets/Escola Pompeu Fabra Vilanova i la 
Geltru) 

- Christmas every day 
6è A: -       Al país blanc (D.Melgar/G. D,Artze) 

- Holly jolly Christmas 
6è B: -       Huahuanaca ( tradicional boliviana) 

- Holly jolly Christmas 
 
Flabiolaires:  

Grup iniciació: - Ara ve Nadal 
                           - Els reis ja arriben (tradicionals catalanes) 
Grup avançat: - Arre borriquito ( tradicional andalusa) 
                          - El pobret alegre ( tradicional catalana) 

Coral: - El noi de la mare ( tradicional catalana)  
            - Nadala (G.Rodari/T.Gimenez) 

 

 

 DIMECRES 18 DE DESEMBRE 
 

9:50h Obertura de les portes per a les famílies 
10:00h Inici del concert 

 
3r A:  -     Ara ve Nadal 

- Jingle Bells 
- Can Can 

3r B:  -       Fast line 
- 25 de Desembre 
- Ninot de Neu 

3r C:   -      Cançó Egípcia 
- Ding-dong 
- Dimoni escuat 

P3 B: -       Campaneta de nadal (tradicional catalana) 
- Poema de Nadal (anònim) 

P4 B: -       El pastoret (tradicional francesa) 
- Poema de Nadal (Popular Catalana) 

P5 B: -       Ding,dang,dong (tradicional alemanya) 
- La cavalcada de reis (Lola Casas) 

1er B:  -     Huachatorito (tradicional xilena) 
- Desembre (Miquel Martí i Pol) 

2n B:  -      Els pastorets (tradicional catalana) 
- L'estrella (Marifé Ibáñez) 

5e B: -       Done’m asguilando ( tradicional valenciana) 
- Christmas every day 

6e C:  -       Al país blanc (D.Melgar/G. D,Artze) 
- Deck the halls 

 
Flabiolaires:  

Grup iniciació: - Ara ve Nadal 
                                           - Els reis ja arriben (tradicionals catalanes) 

Grup avançat: - Arre borriquito ( tradicional andalusa) 
                           - El pobret alegre ( tradicional catalana) 

Coral: - El noi de la mare ( tradicional catalana)  
            - Nadala (G.Rodari/T.Gimenez) 

 

 



 


