
ORGANITZACIÓ 
PER A LES FAMÍLIES 

 
. Les portes de l'escola s'obriran els dos dies a les 11.00h 
per tal que les famílies puguin passar al Saló d'Actes, on 
tindran lloc els concerts. 
 
. Al Saló d'Actes hi haurà una zona delimitadada on els 
pares i mares no poden accedir, ja que són espais 
reservats als alumnes que en aquell moment no canten. 
 
. Mentre dura l'actuació els pares i mares han de 
mantenir-se asseguts i en silenci i, en acabar cada 
actuació, es deixaran uns minuts perquè puguin fer 
fotos, però des del seu lloc. 
 
. En acabar els concerts els nins i nines tornaran a les 
seves aules amb el professorat i els pares i mares 
sortiran del col·legi. 
 
. Únicament els pares i mares dels nins i nines de 3 anys 
podran anar a les aules dels seus fillets en acabar el concert. 
 
. La sortida serà a les 13:30h, com cada dia. 
 
. Els dies dels concerts, els alumnes d'Educació Primària 
han d'anar vestits amb pantalons de color blau obscur i 
camisa o camiseta de color blanc. 
 
 
 

CEIP FELIP BAUCA 
CONCERTS DE 

NADALES 

 

 

 

 

 

 



 

* Educació Infantil 3 anys:  
  “Campaneta de Nadal”  
   Poesia “Com alegre campaneta” 
 
* Educació Infantil 4 anys:  
  “A Betlem me’n vull anar” 
  “Snowflake” 
 
* Educació Infantil 5 anys:  
  “L’àngel i els pastors” 
  “Twinkle, thikle, little star”  
   Poesia de Nadal 
 
* 1r de Primària:  
  “El dimoni escuat”  
  “I’m a little star” 
 
* 2n de Primària:  
  “Rudolf, el ren petit” 
  “Rudolf’s nose”  
   Poesia de Nadal 
 
* “Coral Felipa” dels mestres de l’escola:  
  “Blanc Nadal” 
  “Jingle Bells” 
 
 

 

 
* 3t de Primària:  
  “Els 3 Reis arriben a ciutat” 
  “He has a red red coat” 
 
* 4t de Primària:  
  “L’àngel i els pastors”  
  “What’s behind the door?”  
 
* 5è de Primària:  
  “Swing de la Pau”  
  “Rudolf, the red nose reindeer”  
 
* 6è de Primària:  
  “Somnis d’infants”  
  “Jingle bell rock”  
 
* “Coral Felipa” dels mestres de l’escola  
 

           

Els dos dies també es duran a terme activitats 
organitzades pels alumnes de 6è per recaptar doblers  
per al Viatge d’estudis: 
* Sorteig de les fabuloses paneres de Nadal. 

 * Venda d’adornaments per a l’arbre de Nadal.  
 * venda de berenars a la sortida dels concerts. 


