
Escola Proa
Concert de Nadal 2019

Les actuacions de P4, 1r i 4t de primària seguiran un fil argumental basat en el conte “Se’m 
congelen”, adaptació d’“Els calçotets del llop - Se’m congelen!” de Lupano, Itoïz i Cauuet.

Infantil P4
• Little snowflake, Super Simple 

Songs
• La neu tan blanca, escola Nabí
• L’hivern ja ha arribat, À. Casas 

(adaptació)

1r de Primària
• Snowflakes, The Learning Station
• Les bèsties del naixement, trad. 

catalana
• L’hivern (Ai, quin fred que fa),       

J. Torrent i N. Albó

4t de Primària
• Cànon de la tempesta, P. Vallvé
• Ple de pèls, S. Salinas
• Here comes the snow, T. Jennings

3r d’ESO, optativa CANTEM
• Quan somrius, Josep Thió
• Valentina, 31 Fam

6è de Primària
• M’agrada el Nadal, Dàmaris

Gelabert
• El Caganer, Albert Pla
• Rockin' around the christmas tree, 

Brenda Lee

16 de desembre de 2019 a ¼ de 6
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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.
Els nens i nenes de 1r de Primària seran recollits a les classes de P3.
Els de 4t de Primària a les classes de P5.
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.

Pianista: Otger Ibars

DISSENY GRÀFIC: Júlia Gallego i Abril Foraster

alumnes de 1r de Batxillerat artístic


