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FESTIVAL DE NADAL ED.INFANTIL 2018
Benvolgudes famílies,
El proper dijous 20 de desembre celebrem el Festival de Nadal d’Infantil. Davant
l’aforament limitat de l’espai, s’ha organitzat l’acte en dos torns:
1r torn: P3A-P4A-P5A
2n torn: P3B-P4B-P5B
Un cop tothom estigui assegut, s’iniciarà l’espectacle i durant el temps que duri la
representació (aproximadament 35 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 a les TAULES
de la pista, en el moment de l’obertura de portes.
Us fem arribar el programa de les actuacions dels festivals dels dos TORNS:
Entrada ALUMNES a les 14:45h PORTA PRINCIPAL (vestíbul).

 1r torn FAMÍLIES P3A-P4A-P5A
-14:50h: Obertura de portes (ENTRADA PISTA). Entrada solidària.
-14:55h: Entrada al gimnàs.
-15:00h: Inici del festival de P3A-P4A-P5A
-Benvinguda i presentació :
-Actuacions de P3A
Poema: “L’estrella de Nadal”
Cançó: “Les campanes”
-Actuacions de P4A
Poema: “Les joguines”
Cançons: “Ja ha arribat el tió” i “I’m a little snowman”
-Actuacions de P5A
Poema: “El caganer”
Cançons: “Els camells” i “He has a red red coat”
-15:35h: Sortida de les famílies de P3A-P4A-P5A pel passadís CICLE INICIAL.

 2n torn FAMÍLIES P3B-P4B-P5B
-15:40h Obertura de portes (ENTRADA PISTA). Entrada solidària.
-15:45h Entrada al gimnàs.
-15:50h: Inici del festival P3B-P4B-P5B
-Actuacions de P3B
Poema: “L’estrella de Nadal”
Cançó: “Les campanes”
-Actuacions de P4B
Poema: “Les joguines”
Cançons: “Ja ha arribat el tió” i “I’m a little snowman”
-Actuacions de P5B
Poema: “El caganer”
Cançons: “Els camells” i “He has a red red coat”

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.
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