#NADALAMBCLASSE
Propostes per “fer Nadal”
a les aules

1. Educació Infantil o Cicle inicial de Primària
Punts de llibre en forma de galetes de Nadal
Retalleu motlles en forma de galetes de Nadal i feu-ne punts de llibre per marcar llibres i llibretes.
Feu servir un material consistent com ara cartolina o feltre i utilitzeu figures senzilles que els nens i
nenes puguin retallar. Si ho preferiu, les podeu enganxar en un bastonet o en un rectangle de
cartolina per fer una forma de punt de llibre més habitual.
Models a la pàgina 2

Quatre sabaters de contes de Nadal
Munteu un quatre sabaters per crear històries col·laboratives tot barrejant elements de Nadal i
personatges dels contes.
Instruccions
1. Imprimiu el model del quatre sabaters i retalleu-lo de manera que tingueu un full quadrat.
2. Doblegueu les puntes seguint la línia de punts rosa cap enfora per fer la figura.
3. Repetiu la mateixa operació i poseu els dits índex i polze dins dels plecs.
En una cara hi haurà les figures de Nadal i a l’altra els personatges dels contes. Els infants hauran
de triar un objecte de Nadal i, a sota, descobriran el personatge. Amb les dues figures s’hauran
d’anar inventant una història entre tots.
Model a la pàgina 3

Punts de llibre amb forma de galetes de Nadal

Quatre sabaters de contes de Nadal





2. Educació Primària
Daus lectors
1. Llibres de Nadal
Per a cicle inicial i cicle mitjà
Retalleu el dau, munteu-lo i tireu-lo. A cada cara hi ha un dibuix que és el fragment de la
portada d’un llibre relacionat amb el Nadal: a sota hi podeu llegir el títol.
Cerqueu el llibre a www.cruilla.cat. A partir de la imatge de la coberta i de la sinopsi que hi
llegireu, intenteu imaginar-vos la història sencera del llibre.
2. Recomanem llibres
Per a cicle mitjà i superior
Retalleu el dau, munteu-lo i tireu-lo. A cada cara hi ha un adhesiu amb una dedicatòria per
regalar un llibre a algú. Penseu en un llibre que hagueu llegit i que compleixi amb el text
de la dedicatòria. Penseu també a quin company o amic li regalaríeu i no us oblideu de dirli-ho!
Models a les pàgines 5 i 6

Dau lector 1. Llibres de Nadal

Dau lector 2. Recomanem llibres

3. Educació Primària o ESO
Un Nadal boig, boig, boig
Prepareu una gimcana de proves per als vostres alumnes. Imprimiu aquestes 10 targetes de proves i
prepareu el material necessari. Distribuïu els alumnes en grups i, si voleu, prepareu algun regal per
als guanyadors.
La puntuació de les proves dependrà del mestre o professor en totes les proves menys en les dues
últimes, que les decidirà la classe amb els seus vots.
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Temps: 2 minuts

Temps: 1 minut

Asseieu-vos per parelles, d’esquena l’un
contra l’altre. Un de vosaltres té una foto
d’un objecte de Nadal i l’altre colors i un
paper en blanc. Qui té la foto ha de
descriure al company l’objecte sense
anomenar-lo i el company l’ha de dibuixar
tan bé com pugui. Pengeu els dibuixos a les
parets de l’aula com si fossin ornaments.

Agafeu cadascú una cartolina
de color verd i unes tisores.
Amb els ulls tapats retalleu un
arbre de Nadal tan bé com
pugueu. En acabant pengeu el
millor a la paret de l’aula al
costat dels vostres dibuixos.

Materials: fotografies d’objectes de
Nadal, fulls i llapis de colors

Materials: cartolines de color verd i
tisores
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Temps: 1 minut

Temps: 2 minuts

Acordeu una cançó de Nadal
que tots conegueu bé,
almenys us n’heu de saber
dues estrofes senceres.
Comproveu que tots coneixeu
la lletra. L’haureu de cantar
com a prova final.

Quin és el pitjor regal que us han fet mai?
Entre tots trieu-ne tres: un de real i dos de falsos.
Ajunteu-vos amb un altre grup de la Gimcana,
digueu-los els tres regals i demaneu-los que
endevinin quin és el real. Anoteu la seva resposta
i també si l’han encertat o no. L’altre grup farà el
mateix: us dirà els seus tres regals i haureu
d’endevinar el correcte. Els vostres companys
anotaran la resposta.
Materials: full i bolígraf
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Temps: 3 minuts

Temps: 2 minuts

El Rovelló, el Lluquet, Satanàs, Llucifer i la
resta de dimonis... Amb qualsevol
objecte, peça de roba o paper disfresseuvos d’algun dels personatges de l’obra Els
Pastorets i reciteu-ne algun fragment o
improviseu el text!
Materials: Càmera de fotos o vídeo si es vol

Ara heu de representar un pessebre vivent.
Ràpidament adapteu les disfresses com calgui o
treieu-vos-les si no són adequades. Recreeu una
escena. Moveu-vos a càmera lenta i fent els
moviments dels pastors, els artesans... durant
almenys un minut. El mestre o professor és qui
puntuarà la prova passant per tots els grups.
Materials: Càmera de fotos o vídeo si es vol
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Temps: 3 minuts

Temps:
Que guanyi el millor

Escriviu un verset de Nadal de dos
quartets que contingui aquestes cinc
paraules. L’haureu de llegir a dalt de la
cadira per a la resta de companys.
Galets, Neules, Caganer,
Fred, Amics

Som a la cursa de Sant Silvestre.
Feu una cursa al pati o al voltant
de l’escola com a mínim de 500
metres. El primer, segon i tercer
corredor guanyaran un punt per
al seu grup.

9

10

Torneu a classe i seieu. Un
membre de cada grup s’ha
d’enfilar en una cadira i recitar
el verset de Nadal que heu fet
en la prova 7. La resta de
grups haurà de votar cada
vers d’1 a 5.

Per acabar, canteu cada grup l’estrofa de la
cançó que heu decidit a la prova 3. Mentre
canteu sonarà una altra cançó de fons que
posarà el vostre mestre o professor... La
prova consisteix a no perdre el fil i cantar
tots a una!
La resta de grups ha de votar cada grup de
cantants d’1 a 5.
Materials: Ordinador i altaveus

4. ESO o Batxillerat
Mercat d’intercanvi de Nadal
Possiblement els teus alumnes ja saben què és un mercat d’intercanvi. Us proposem que munteu
un Mercat d’intercanvi de Nadal al centre escolar. Si voleu, podeu obrir-lo al barri o a la localitat
on viviu, o bé convidar a alumnes d’altres cursos del centre a participar-hi.
Planifiqueu totes les tasques que cal fer tant per preparar el mercat com per al dia que el
celebreu. Feu una llista de tot el que se us acudeixi i repartiu-vos les responsabilitats.
Per exemple:
Amb antelació:
- Decidiu el nombre d’objectes i el tipus d’objecte que cada alumne portarà (objectes de
segona mà de Nadal o per regalar, objectes fets a mà, alguna cosa de menjar...).
- Decidiu l’horari i el lloc on es farà el mercat.
- Sol·liciteu l’ús de l’espai a la direcció del centre si cal, o bé informeu el personal de serveis de
la celebració del mercat...
- Ornamentació i serveis del mercat: cartells indicant l’entrada i la sortida, així com l’horari,
ornaments nadalencs per convidar a intercanviar els objectes, música ambiental, un lloc per
embolicar els objectes per a regal, etc.
- Actuacions per animar el mercat (balls, cançons, teatre...).
- Comunicació i publicitat. Anuncis per informar de la celebració del mercat, per fer participar
alumnes d’altres cursos, informació bàsica sobre les normes de funcionament dels
intercanvis.
- Recursos necessaris tant físics com de persones.
El dia del mercat:
- Preparar les taules, els ornaments, cartells, encarregar-se de la música...
- Dur un registre dels objectes que cada alumne aporta i s’enduu.
- Vetllar pel funcionament correcte del mercat.
- Recollida dels objectes que puguin quedar.
- Etcètera.
També podeu demanar als alumnes que en lloc de fer bescanvi d’objectes facin els intercanvis
fent servir una moneda inventada. Poseu nom a la moneda i decidiu les unitats i fraccions que
tindrà. Assigneu als alumnes participants al mercat una quantitat inicial i demaneu-los que posin
un preu als seus objectes i mirin de vendre’ls a altres alumnes.

