
a l’Elisa Badia 

Nadal 

 

2018 
 

2018 
 

 

2017 
 

2017  

Agraïm la col·laboració de tots els pares que han ajudat  
que la festa fos possible, Gumen, Ser-man i MALEC 

Llúcies 
 

E. INFANTIL 
 

 Ding, dong 

 L’hivern 

 Ara ve Nadal 

 Tanca els ullets 

 Amb la llum del fanalet 

 Els Reis de l’Orient 

 Caga Tió 

 Little snowflake 

 Jo penso portar-li 

 Els Reis ja vénen  

 El 25 de desembre 

 

C. INICIAL 
 

 A Betlem me’n vull anar 

 El tortell 

 Amb la llum del fanalet 

 Les joguines 

 Up on the housetop 

 M’agrada el Nadal  

 Jo penso portar-li 

 Joguines 

 El Nadal ja és aquí      

 El 25 de Desembre 

 L´hivern 

 

C. MITJÀ 
 

 Allà dalt de la muntanya 

 L’àngel i els pastors 

 Les joguines 

 M’agrada el Nadal 

 Sant Josep fa bugada 

 El tortell 

 El vint-i-cinc de Desembre 

 Acudiu amb les guitarres 

 Rocking around the 

Christmas tree 

 Joguines 

 

 El petit vailet 

 El vint-i-cinc de Desembre 

 Allà dalt de la muntanya 

 Pastora Caterina 

 Seasons of love  (Rent) 

 Campana sobre campana 

 La Marimorena 

 Chiquirriquitín 

 Los peces en el río 

 Rin Rin 

 

C. SUPERIOR 

 

 Ara ve Nadal     

 L’hivern       

 Amb la llum del fanalet    

  

 Joguines     

 Jo penso portar-li 

 Litle snowflake   

 El dimoni escuat   

 

TOTS JUNTS 

 

Totes les famílies que vulgueu cantar amb nosaltres, durant aquests dies 

podeu practicar les cançons amb els vostres fills/es a casa. 

 Igot rythm 

 Last Christmas (Percusió) 

 M’agrada el Nadal       

 Sense tu 

 

Amb INST. BITÀCOLA 

 

Amb FAMÍLIES 

  Mi Burrito Sabanero     

 El vint-i-cinc de Desembre      

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE 

 

  

FEM LLÚCIES !!!!! 
 

Recordeu que els nens i nenes han  

de portar un “gorro” de llana de color  

vermell (al local de l’AMPA n’hi ha a la venda amb el 
logotip de l’escola, a un preu de 5€). 
 

L’alumnat menjarà la xocolata i els melindros a l’escola. 

 9:15 h: CI al Mercat. 

 10 h: CM davant del TMC. 

 10:45 h:  CS a la Residència Sophos. 

 10:45 h:  EI al pati de l’Escola. Activitat oberta a les 

famílies. 

 11:30 h:  Cantada de tota l’escola i l’Institut Bitàcola 

a la plaça de l’Ajuntament. 

 12:15 h: Tots els nens i nenes tornaran a l’escola i 

pujaran a les classes amb els seus tutors. 
 

Al tornar a l’escola les famílies entraran per la porta del 

pati d’Educació Infantil i allà podran menjar xocolata 

amb melindros. Durant aquesta estona hi haurà diferents 

botiguetes: bijuteria, ornaments de Nadal, colònies, 

joguines de 2ª mà, ....  

 13 h: S’acaba la jornada escolar. 
 

El servei de menjador acaba a les 15 H. 
 

 

 

 

DILLUNS 18 DE DESEMBRE 

Els nens i nenes d’Educació Infantil fan 

un concert de Nadal per als nens i nenes 

de les llars d’infants La 

Xerinola i La Rondalla. 

Cicle Inicial faran cagar el Tió. 

 

 DISSABTE 16 DE DESEMBRE 

La coral de l’escola participa a la Marató 

 de TV3. 

Auditori Mª Feliu a les 18:00 h. 
 

DIMARTS 19 DE DESEMBRE 

Educació Infantil faran cagar el Tió. 

 

L’alumnat de l’Institut Bitàcola 

representarà l’obra de teatre musical 

“Matilda” per a l’alumnat de Primària. 

 
 

 DIMECRES 20 DE DESEMBRE 

Educació Infantil i Cicle Inicial donen  

la carta al Patge Reial. 
 


