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NOTA INFORMATIVA FESTIVALS DE NADAL 2018 
 

Estimades famílies, 

Us informem de les dates i horaris de la celebració dels Festivals de Nadal . 

 
DIA 

 

 
CURSOS 

 
HORA 

 
LLOC 

 
18/12/2018 

 

 
Infantil 3, 4 i 5 anys 

 
16'00 a 17'00 

 
American Lake 

 
19/12/2018 

 

 
1r, 2n i 3r Primària 

 

 
16'00 a 17'00 

 

 
American Lake 

 
20/12/2018 

 
4t, 5è i 6è Primària 

 

 
16'00 a 17'00 

 
American Lake 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT 

• Els nens/es aniran al teatre des de l´escola amb els seus tutors/es a les 15'00 hores.  

• Per a facilitar el bon desenvolupament de l´acte, preguem que els familiars no entrin al teatre 

fins que no ho hagin fet tots els alumnes. 
 

• Es repartiran 2 entrades a cada alumne/a. 

• Un cop acabades les actuacions, quan els alumnes estiguin en fileres preparats per sortir, les 

famílies que ho desitgin, podran recollir els seus fills/es sense haver de tornar a l´escola però ho 

hauran de notificar als tutors/es responsables. 
 

• En acabar el festival del dia 20, els alumnes de 4t d ‘ ESO  faran el sorteig del número 

guanyador del lot nadalenc d’ entre els números venuts per a recaptar diners per el seu viatge 

de fi de curs. 

Gràcies per la vostra col·laboració !!                                                                                
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 (VESTIMENTA)  

Us  descrivim a continuació la vestimenta que els/les vostres fills/es hauran de portar posada 

aquest dia. 

Els nens i nenes de P3 aniran disfressats de “Ninot de neu”. Hauran de portar, 

 • Samarreta blanca amb tres botons grans al mig. (Del color i material que vulgueu) 

 • Pantalons o leggins blancs. (nens) 

 • Faldilla de tutú de color blanc. (nenes) 
 • Bufanda al coll. (La que vosaltres vulgueu) 

 • Barret de cartolina negra al cap. (Tindreu una mostra a l’entrada de l’escola) 

 • Nas pintat de color taronja. 
 

Els nens i nenes de P4 aniran disfressats de “Ren”.Hauran de portar, 

 • Samarreta de color marró.  (Amb un oval enganxat a la panxa d’un color marró més claret). 

(Una idea es fer l’oval amb feltre o goma eva) 

 • Pantalons o leggins marrons. (nens) 
 • Faldilla tutú de color marró. (nenes) 

 • Banyes de ren al cap. 
 • Nas pintat de color vermell. 

 

Els nens i nenes de P5 aniran disfressats de “Pare Noel”. 

Hauran de portar, 

 • Samarreta vermella amb una tira blanca vertical al mig (simulant la casaca).  

(Una idea es fer-la amb feltre blanc o cotó) 

 • Pantalons o leggins vermells. (nens) 

 • Faldilla tutú de color vermell. (nenes) 

 • Barret de Pare Noel al cap. 
 • Cinturó negre a la cintura. (Una idea es fer-ho amb feltre o goma eva) 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!                                                     

 L’equip d’Educació Infantil 

 

 


