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COMENÇA EL FESTIVAL 
 
Comença e-el festival, i tots plegats ens  hem trobat 
i amb  la família  tots junts  gaudirem. 
Els pares i  germans també, un gran pessebre muntarem 
I un arbre amb moltes boles alçarem 
 
Muntem un pessebre , baixem amb trineu! 
Fem bromes molt xules, pels Sants  Innocents. 
 
Veniu, veniu amb mi veniu. Que anem a veure al nen Jesús . 
“Nem”  a portar-li  //   amistat  // amb el seu cor  //  ens estima molt. 
 
 
Un gran petó li donarem al Rei Infant, 
Ja ho veuràs. 
 
Ja és Nadal , quins nervis que tinc, mengem torrons , neules i vi. 
I us agraïm  que hagueu vingut aquí. 
Nosaltres els nens de 4t. B , estem feliços  
de gaudir amb tots vosaltres d’un moment així. 
 
Muntem un pessebre , baixem amb trineu! 
Fem bromes molt xules, pels Sants  Innocents. 
 
Veniu, veniu amb mi veniu. Que anem a veure al nen Jesús . 
Perquè en ajuda   //   cada dia   // amb el seu cor  //  ens estima molt. 
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ABANS DE NADAL 
 
Abans de Nadal 
Hi ha felicitat 
I amb tota la família 
Ens reunim per sopar 
 
I en aquesta nit 
Celebrem per fi 
Que el 24 de desembre 
Ha nascut el salvador 
 
Que no s’acabi mai 
Aquest dia d’alegria 
Perquè el dia d’avui 
És molt important. 
Ha nascut Jesús 
A qui dediquem 
Tots plegats i junts 
Moltes cançons per aquest nen. 
 
Picarem molt fort 
El caga tió 
A qui demanem 
Sempre molt d’amor 
 
I els nostres mitjons 
Sota l’arbre hi són. 
Menjarem torrons 
Que estaran ben bons. 

JA HA ARRIBAT NADAL 
 
Ja ha arribat Nadal, i ho passaré genial 
Obrirem molts regals ben acompanyats de familiars. 
Aquestes festes són molt especials 
T’ho dic de veritat, t’ho dic de veritat. 
 
Un dia de reunió i de celebració 
Menjarem canalons i després polvorons. 
Cantant nadales tots junts estar-me 
I així ens divertirem. 
 
El nen Jesús ha nascut a Betlem en un portal ple 
De joia i amor acompanyat de Maria i Josep. 
Vinga pastors veniu corrents. 
 
I els infants celebraran 
La festa dels cristians 
I ara tots celebrem 
La festa del Nadal, la festa del Nadal, la festa del Nadal. 
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CAP D’ANY 
 
Cap d’any ha arribat, una festa feliç. 2009 s’acaba, 2010 per fi! 
 
Mengem raïm, amb els nostres amics i ho celebrem, tots ben units. 
2010 per fi! 
1-Preparem tots el raïm. 
2-I el cava per brindar! 
3-Tots atents que això comença. 
4-No us confongueu amb els quarts!  
Desitjos per el nou any. 
Toquem campanades ja. 
 
I amb cada campanada demano un desig, que  no hi hagi guerres ni fam 
al món. 
Volem als països llibertat i també amor i amistat. 
Cap d’any, ha arribat, una festa feliç. 
2009 s’acaba, 2010 per fi! 
12 propòsits complirem aquest any per aconseguir un món millor. 
2010 per fi!     
Dong: 1-Fer els deures.              
Dong: 2-Ajudar a tothom. 
Dong: 3-Escoltar a la classe.  
Dong: 4-Fer nous amics.            
Dong: 5-Ser millors persones. 
Dong: 6-Esforçar-nos molt.          
Dong: 7-Cuidar el planeta. 
Dong: 8-Fer cas a la 1ª.                            
Dong: 9-No barallar-nos. 
Dong: 10-Confiar en els demés.                                           
Dong: 11-Compartir amb els altres. 
Dong: 12-Estimar tothom. 
Visca! Ja ha arribat el nou any! 
Comencem de nou amb il·lusió! 
Visca! 2010 arriba! 
Visca! 2010 arriba! 2010 arriba… 

ELS TRES REIS 
 
Cap a Betlem volen anar 
Els tres Reis de l’Orient. 
Melcior, Gaspar i Baltasar 
Regals li portaran. 
A Jesús li donaran 
Petons i molts petons,  
També or, mirra i encens 
I regalets als nens. 
Farem la carta al Nadal 
I ens portaran regals. 
 
Volem demanar... que no hi hagi guerra 
Que la gent s’estimi i que tingui pau. 
No volem gens de carbó 
Però sí molta pau i amor. 
 
Anirem a veure els Reis 
I els saludarem 
Molt nerviosos estarem fins el dia següent. 
Al balcó deixarem menjar per els  
Tres Reis i també els seus camells 
Que van carregadets.  
Perquè ens hem portat molt bé. 
 
Dia d’il·lusió, en gran companyia 
Amb els nostres pares i plens d’alegria. 
La corona ens posarem 
Ens menjarem el tortell 
Sortirà un rei content 
Visca els Reis, visca els Reis, visca els Reis. 
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JA S’HA ACABAT EL FESTIVAL 
 
 

A finals d’aquest trimestre, el Nadal hem preparat 
Per compartir amb tots vosaltres la nostra felicitat. 
Estem contents i nerviosos, amb vosaltres animant, 
I ningú podrà parar-nos per celebrar aquest Nadal. 

Tornada 1 
Ja s’ha acabat 

El festival, 
I esperem que us hagi agradat i emocionat 

Molta feinada ens ha costat 
Però tots hi em participat 

Amb alegria i il·lusió, ja hem acabat. 
Avui pot ser un gran dia per fer aquest festival 

Aquells han parlat dels Reis i els altres del Pare Noel 
Del naixement de Jesús que està a punt d’arribar. 

Del 2009 que s’acaba:Ara ja podem brindar! 
Tornada 2 

Us desitgem 
Un bon Nadal 

I recordeu que aquesta alegria ens ha de durar 
Perquè l’estrella ens va guiar  

I Jesús ens va ensenyar 
Que cada dia entre nosaltres l’hem d’estimar 

 
1-Durant tot l’any 

2- L’hem d’estimar 
1-Durant tot l’any  

 

Els de 4t A estem molt contents de celebrar  
I us ho volíem dedicar a tots vosaltres un nou any. 

I us donem gràcies mireu tots junts com hem treballat! 
Tornada 1 
Tornada 2 

 
No oblidem d’estimar-nos durant tot l’any. 

Gràcies per venir, 
i també per aplaudir, 

el festival del cicle mitja  acaba aquí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FA FRED 
 
Fa fred en el carrer i nosaltres no el sentim 

perquè tenim la nostra llar i mantes en el llit, 

estufa, pa i bon menjar calent.  

 

Torrons, vi bo, neules i xampany ( hip!!!!!!!!) 

Ben ornat un arbre de Nadal, 

i fins i tot un pessebre amb el bon Jesuset,  

que està despulladet i ens fa pensar en aquell  

que no té ni menjar ni on dormir. 

 

Fa fred en el carrer (atxísssssssss!!!!!!!!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN 

 
You better watch out. 

You better not cry. 
Better not pout. 

I'm telling you why, 
Santa Claus is coming to town 

 
He's making a list, and checking it twice; gonna find 

out who's naughty 
and nice. 

Santa Claus is coming to town 
 

He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 

He knows if you've been bad or good 
So be good for goodness sake 

 
Oh! You better watch out! 

You better not cry. 
Better not pout 

I'm telling you why, 
Santa Claus is coming to town. 
Santa Claus is coming to town. 
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