Concert de Nadal 2018
17 de desembre

P4
Un floquet de neu (L. Guilloré, adapt. M. Martorell)
El bon Jesuset és nat (trad. menorquina. Harm: B. Bibiloni)
Dimoni pelut (G. Sellarès)
We wish you a merry Christmas (popular anglesa, versió de Super simple song)

Corals Ressons, petits/es i mitjans/es
Els Reis (J. Martorell)
El fred de Nadal (X. Puig i M. Beneyto)

1r de Primària
La festa dels Reis (J. Llongueras)
Som el dia de nadal (trad. catalana)
Nadal en banyador (F. D’Assís)
You’ve got a friend in me (theme song of Toy Story)

4t de Primària
Ja ve Nadal (J. Holdstock (cànon))
Gabaren erdian (trad. basca. arr. J. Busto)
Mama (trad. russa)
I Want a Hippopotamus for Christmas (John Rox)

6è de Primària
El Trineu (Jingle Bells) (James Lord Pierpont)
A Betlem me'n vull anar (Jacint Verdaguer)
All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey)

2n d’ESO
El Caganer (Albert Pla)

Els nens i nenes que han d’actuar aniran amb els seus mestres
a la “sala de concerts”, on tindran seients reservats.
No hi haurà descans durant el concert.
Es preveu que s’acabi al voltant de 2/4 de 7.
Els pares/mares de l’alumnat de P4
recolliran els seus fills/es a les seves classes;
l’alumnat de P5 de la coral
s’haurà de recollir a la classe de P4A.
Els nens i nenes de 1r de Cicle Inicial
seran recollits a les classes de P3;
els de 4t, a les classes de P5,
els de 2n i 3r de la coral a l’aula polivalent del parvulari
i els de 6è a l’aula de música de primària.
Després del concert, i fins a les 7,
les famílies podran visitar les classes de Primària.
Es prega evitar entrades i sortides de la sala durant les actuacions
i col·laborar perquè tots els nens i nenes presents mantinguin la millor actitud i silenci.

DISSENY GRÀFIC: Shekienah Francesca Manalad i Raquel Benavente García
alumnes de 1r de Batxillerat artístic

