
 

 

M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 

M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 

Quan miro la nit veig el vidre entelat, 
i escric amb el dit “Bon Nadal” i un desig. 

Vull un tall de torró pel pastor Rovelló 
i carbó dins d’un sac pel dimoni escuat. 

Vull un somni de neu per baixar amb un trineu. 
Poder veure al rei blanc fent de mag un instant. 

Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l’estel, 
fins l’estrella d’Orient que s’apaga i s’encén. 

Vull que em donis cançons i un sac ple de petons 
i un dibuix d’aquest món sense mals ni canons. 

M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 

M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 

 

“M’agrada el Nadal” Dàmaris Gelabert 
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Dilluns 10 de desembre a les 15.30h 

 

� P5A : El dimoni escuat ( popular catalana)  

� P5B: El petit estel ( poema popular) 

� P5C: A Betlem me’n vull anar  ( popular catalana) 

  

Dimarts 11 de desembre a les 15.30h 

 

� P3A: A la nit de Nadal  ( poema popular) 

� P3B: A la nit de Nadal ( poema popular) 

 

� 6è A i B 

� Oh Happy Day  ( Edwin Hawkins Singers) 

� Good news ( popular Gospel) 

 

Dimecres 12 de desembre a les 15.30h 

 

� P4A:  Amb la llum del fanalet ( poema)  

� P4B: Amb la llum del fanalet ( poema)  

 

� 5èA: Un camell d’orient ( Manel)  

� 5èB: Ja ha arribat el temps ( adpt. Police) 

 

 

 

Dijous  13 de desembre a les 15.30h 

 

� 1rA: Ja ve  Nadal  (J. Holastock) 

� 1rB: He fet el pessebre  ( Elisard Sala) 

 

� 2n A: El cucut de l’avi ( Henry Clay Work) 

� 2n B: La pastora Caterina  ( popular catalana) 

 

Divendres  14 de desembre a les 15.30h 

 

� 3rA: Ròdolf el petit cèrvol  (J.Marks) 

� 3rB: L’àngel i els pastors  ( popular catalana) 

� 3rC: Vénen els tres reis  (popular alemanya) 

 

� 4tA: M’agrada el Nadal  (D. Gelabert) 

� 4tB: Jingle bells rock  (Bobby Helms) 

�  

 

Dilluns 17 de desembre a les 11.30h 

ENTRECORDES 3rA, 3rB i 3rC 

 

Dimarts 18 de desembre a les 15.30h 

ENTRECORDES 4t A i B/ 5èA i 5èB 

 

 

 


