
  

 

FULL INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Projecte: El Nadal – la carta als Reis. 

 

El Nadal, la celebració del naixement de Jesús, és una de les festes més esperades per petits i 

grans i com cada curs a l’escola ho treballarem. 

 

Aquest any, volem revaloritzar dues senzilles tradicions nadalenques: 

 

 la carta als reis.  

 la postal de Nadal.  

 

Amb el treball d’aquestes dues tradicions volem acostar-nos a la veritable essència del Nadal i 

a la vegada treballar el llenguatge escrit  com a mitjà de comunicació. 

 

Abans d'escriure la carta als reis intentarem prendre consciència de la diferència que hi ha 

entre necessitats i desitjos, és a dir, entre allò que realment necessitem i allò que volem. També 

ens plantejarem la pregunta:  Què em fa feliç? considerant diferents punts de vista i 

diferenciant i valorant  les coses materials i les no materials. Per acabar, descobrirem i 

realitzarem petits actes solidaris. Tot això ens ajudarà a redactar una valuosa carta als reis. 

 

Us adjuntem algunes idees que us poden ajudar a l’hora d’escriure la carta als reis: 

 

 Recordar els regals dels reis de l'any anterior i valorar l'ús que se n'ha fet.  

 Limitar el nombre de regals. És molt important controlar la quantitat de regals. Un excés 

pot provocar una manca de valoració i il·lusió. 

 Incloure regals materials però també no materials com el temps, la paciència, l'alegria i 

l'estimació. 

 

Per altra banda, avui en dia el correu electrònic, els SMS o els  whatsapp solen ser els mitjans 

més utilitzats per felicitar les festes nadalenques. Però la postal de Nadal és una bonica 

tradició del segle XIX que no podem deixar perdre. La creativitat i el llenguatge escrit són 

aspectes que podem treballar mitjançant la postal. A l'escola ho treballarem però també us 

animem que aquest any feliciteu les festes a la vostra família i amistats mitjançant postals fetes 

o escrites pels vostres fills.  
A més, aquest curs participarem directament en un dels projectes solidaris de l’escola. Els 

alumnes d'Infantil crearem postals de Nadal i el dia de la Festa de Nadal  les alumnes més grans 

les vendran. Tots els diners aniran destinats al viatge de les alumnes de Batxillerat a Nairobi, 

Kenya i a l’escola Kimlea que és on es portarà a terme el voluntariat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En anglès, com cada any, ens centrarem en les tradicions d'un país de parla anglesa. Enguany 

pensem en els Estats Units d'Amèrica.  
 

En castellà, descobrirem com se celebra el Nadal a diferents països, escenificarem escenes 

nadalenques, explicarem contes típics de Nadal aprendrem cançons nadalenques i 

aprofundirem en el significat del Nadal 

 

Què cal portar? 
 

I3- 
 Contes de Nadal.  

 Catàlegs de joguines. 

 Oueres (per fer el fanalet). 

 Figures del pessebre que no es trenquin (pel minimón de la classe). 

 Roba, complements dels personatges del pessebre tipus samarra, barretina (no cal 

comprar res, només si en teniu. És per jugar a disfressar-se). 

 Fotos de familiars o d'amics que visquin o hagin estat als Estats Units.  

 Adornaments nadalencs americans (stocking, barret del pare Noel, etc.). 

 

I4- 

 Contes de Nadal.  

 Catàlegs de joguines. 

 Oueres (per fer el fanalet). 

 Figures del pessebre que no es trenquin (pel minimón de la classe). 

 Fotos de familiars o d'amics que visquin o hagin estat als Estats Units.  

 Adornaments nadalencs americans (stocking, barret del pare Noel, etc.). 

 

I5-  

 

 Contes de Nadal. 

 Catàlegs de joguines. 

 Oueres (per fer el fanalet). 

 Figures del pessebre que no es trenquin (pel minimón de la classe). 

 Fotos de familiars o d'amics que visquin o hagin estat als Estats Units.  

 Adornaments nadalencs americans (stocking, barret del pare Noel, etc.). 

 
                                

    


