P 3 - P 4 - P 5 – Full Informatiu – El
projecte de Nadal –
De: Mestres d’Educació Infantil
A: P
 ares de P3, P4 i P5
Abans era Santa Llúcia i ara ja són els grans magatzems o l’encesa de les llums els que marquen l’inici de les
festes Nadalenques. Aquest any però, volem tornar als orígens per aprofundir en el coneixement de les
tradicions nadalenques, més arrelades a la nostra terra. Totes elles són diferents manifestacions per
celebrar l’esdeveniment que, és el centre de la nostra vida, el naixement de Jesús a Betlem. Volem
enriquir-ho amb totes les tradicions que vosaltres ens vulgueu aportar; tradicions de diferents pobles o
ciutats, fins i tot tradicions d’altres llocs del món. Per aquest motiu, a l’entrada d’educació infantil tindrem
una taula d’organització que us animem a anar elaborant plegats i que serà el guió del que anirem
treballant a l’aula.
Seguidament, us mostrem el primer esbós de la nostra taula d’organització:

El Nadal
aquí i allà
Dates
significatives

Tradicions

Refranys i dites

Decoració

Gastronomia

Necessitem les vostres aportacions per tal que aquesta taula creixi i s’enriqueixi. Tindreu retoladors per
escriure o dibuixar allò que vulgueu compartir i també podreu posar-hi imatges. Estarem molt contentes
d'acollir-vos a les nostres aules per tal de poder compartir totes les vostres tradicions.
QUÈ CAL PORTAR:
P3:
-

Una ampolla d’aigua de 1.5 l tallada de la base ( última ratlla de dalt)
Contes, CD’s i DVD’s de Nadal (tot marcat).
Catàleg de joguines.
Imatges de Nadal : Tradicions, dates significatives, gastronomia, decoració i tradicions (per anar
omplint la taula d’organització).
Nadales d’aquí i d’allà: Podeu fer-les arribar a través d’una memòria USB (pen drive).

P4:
-

Una ampolla d’aigua de 1.5 l tallada de la base ( última ratlla de dalt).
Contes, CD’s i DVD’s de Nadal (tot marcat).
Catàleg de joguines.
Imatges de Nadal : Tradicions, dates significatives, gastronomia,decoració i tradicions (per anar
omplint la taula d’organització).
Nadales d’aquí i d’allà: Podeu fer-les arribar a través d’una memòria USB (pen drive).

-

Una figura de pessebre de plàstic pel minimón de la classe (marcada amb el nom).

P
 5:
-

Una ampolla d’aigua de 1.5 l tallada de la base (última ratlla de dalt).
Contes, CD’s i DVD’s de Nadal (tot marcat).
Catàleg de joguines.
Imatges de Nadal: Tradicions, dates significatives, gastronomia,decoració i tradicions (per anar
omplint la taula d’organització).
Nadales d’aquí i d’allà: Podeu fer-les arribar a través d’una memòria USB (pen drive).
Una figura de pessebre de plàstic pel minimón de la classe (marcada amb el nom)

