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Aquest 1r trimestre ens hem anat coneixent els nens i nenes de la classe de les 
foques. Des del nostre  petit iglú que estem construint a la classe us volem desitjar 
un BON NADAL i BON ANY ple d’il·lusions i màgia.

Aquest és el nostre poema de Nadal:
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A LA NIT DE NADAL

Jo que sóc molt petit
no conec res del món,
només el pare, la mare,
les neules i els torrons.

A la nit de Nadal
fem cagar el tió.
A la nit de Nadal 
canto aquesta cançó.

Bon Nadal! Merry Christmas!
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Arriba el final del trimestre i també unes diades molt emotives per als 
nostres nens i nenes d’infantil. Nosaltres estem treballant l’apartat de les 
emocions com una part primordial per al seu desenvolupament integral.

Us volem fer una petita mostra d’una de les activitats que hem fet ara a final del 
trimestre. Hem intentat posar-nos a fer de Rei Mag i cadascú ha escollit quin rei volia 
ser:

Rei blanc: Hudeifa, Jan V., Aina, Martina, Ona, Isona, Emma i Jordi.
Rei ros: Duna, Laila.
Rei negre: Laia, Siraje, Jan E., Jan D., Bernat, Eric i Rita.
   

Ara, la feina més important! 
Com a Reis, hem de portar a casa coses que no es comprin amb diners!    
Després de pensar-hi molt i de donar-hi moltes voltes, en aquestes dates tan màgiques, portarem a cada casa coses 
molt maques que els ha costat molt perquè gairebé tot  el que demanaven es compra amb diners. Al final han dit 
coses tant boniques com aquestes!

Laia: Faré un dibuix d’una caseta petita  amb un nan de la sort perquè els papes tinguin sort.

Martina: Un monstre de les emocions de color groc perquè tots estiguem molt contents.

Emma: Un pot de les emocions per al papa i un per a la mama amb moltes boletes roses, grogues...

Duna: Jo faré un collaret de la bona sort per al papa, la mama i la Laia.

Isona: Jo diré als avis que cada vegada que no vagin de viatge puguin venir a buscar-me a l’escola. Perquè els 
papes ja venen sempre i també m’agrada moltíssim!

Ona: Jo demano anar a passejar moltes vegades amb els papis!

Bernat: Portaré un llibre perquè el papa i la mama el puguin llegir i explicar-me històries.

Aina: Estimo molt en Biel i no vull que estigui malalt!

Rita: Que el papa, la mama i jo anem de vacances molts dies perquè m’ho vaig passar molt bé quan vam anar a 
Eurodisney.

Jan V:Anar amb el papa i la mama a veure gegants a molts llocs.

Jan E: Anar amb el papa i la mama a veure el Barça  perquè els agrada molt!   

Siraje: Un “corazón” perquè la mama m’estimi molt!

Jordi: Un pot de les emocions amb boletes de color groc.

Eric: Un ram de flors per a la mama i papers per pintar per al papa.

Hudeifa: Que la mama em vingui a buscar i anem de vacances junts!.

Jan D: Faré una figura per regalar al papa i la mama, que es donin la mà i que me la doni a mi i a la Laia!

Laila: Portaré moltes verdures al papa i la mama perquè els agraden molt i un llibre perquè vull que m’expliquin 
contes.   

Tots aquests desitjos pels REIS els posarem a “La panera de les emocions”.   

LA CLASSE DELS ERIÇONS US DESITGEM MOLT BONES FESTES !             
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Si jo fos
un Rei Mag...
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El Nadal amb nens i nenes és ple de màgia, de somnis, d’il·lusions, de solidaritat, de 
compartir... és un bon moment per a educar en valors i en la corresponsabilitat.

Qualsevol excusa és bona per passar una estona en família i enfortir els vincles afectius. 
Aquestes estones nodriran els nens i nenes a nivell emocional i els aportaran molts 
beneficis per a la seva autoestima i el seu desenvolupament psicosocial.

Per Nadal sembla que tothom té tendència a deixar-se portar per la publicitat, que associa 
de manera enganyosa la felicitat amb el consum desmesurat. Però al Nadal, més que mai, 
hem d’afavorir el consum responsable i conscient.

A l’aula, cada nen i nena de la classe de P-5 ha pensat i ha escrit una proposta que li 
agradaria realitzar en família durant aquest Nadal. Són aquestes:
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S’apropa el Nadal, una època molt especial per als infants, 
uns dies per gaudir del temps de lleure en família.
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