
                                                                                                      

 

PREPARACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT I PRÉSTEC DELS VESTI TS 

Com és tradicional, any sí i any no, en arribar les festes de Nadal al Col·legi es 
prepara un gran muntatge en què intervenen de forma directa i indirecta, els 
nostres alumnes de Primària, els professors, el personal del Col·legi i nosaltres, 
els pares i mares. Es tracta de la representació d’un Pessebre Vivent  i de 
diferents escenes nadalenques, distribuïdes entre algunes de les sales i aules 
del Col·legi. 

Els que ho hem vist altres anys, creiem que una forma magnífica d’apropar-nos 
a aquestes celebracions és implicar-nos en el projecte comú de tirar-les 
endavant. 

Des de l’Associació de Pares i Mares, es col·labora amb el muntatge de dues 
escenes (el Mercat, ubicat al Gimnàs vell, i els Oficis, a l’Aula del cantó del 
Menjador) i tot el que representa això:  col·locar  les parades de fusta, arranjar-
les, dibuixar i pintar els decorats i encarregar-nos de l’attrezzo necessari. Si 
teniu a casa alguna cosa que ens pugui servir per decorar, també ho podeu 
aportar, ja sigui per deixar-ho definitivament a l’escola o per recuperar-ho un 
cop acabat el pessebre. 

Per tal de realitzar aquesta tasca, sempre són benvingudes dues mans més per 
ajudar. Si hi esteu interessats només cal contactar amb el Delegat de cada 
classe, per saber els dies i horaris en què es pot fer. Teniu en compte que no 
cal ser  un professional de l’escena. 

L’altra forma en què col·laborem des de l’AMPA és endegant un Taller de 
Costura  per tal de donar un cop de mà a aquells pares i mares  que han de fer 
la disfressa dels seus fills, tot orientant-los sobre les robes, el disseny i la 
manera de cosir-la. Aquest Taller  tindrà un espai al Col·legi i uns horaris 
determinats, per tal que tots aquells que ho necessitin puguin acudir-hi. 

En principi, els horaris previstos per aquest Taller,  ubicat damunt de les aules 
d’Educació Infantil, seran: 

DIES  28 – 29 de novembre , 12 – 13 – 15 de desembr e 

HORARI De  16:30 h.  a  18:30 h. 

Per últim, tenim un Dipòsit de Disfresses  que hem anat recollint  al llarg dels 
últims anys, disfresses que es poden deixar en préstec, si algú ho necessités. 
Aquest  Dipòsit , s’ha construït dels vestits que la modista ha anat fent per 
aquesta celebració, de vestits que d’altres pares han deixat quan els seus fills 
ja no els necessitaven, i d’altres que els han cedit  de forma desinteressada. 



                                                                                                      

 

Tot i que aquest Dipòsit  ja fa un temps que funciona, amb el seu estoc actual 
no n’hi ha prou per a tots els nens que participen en la representació. És per 
aquesta raó que us fem una crida perquè si en teniu a casa i ja no els utilitzeu, 
o bé un cop els hagueu utilitzat aquest any, els porteu a Recepció. D’aquesta 
manera, s’aconseguiria que, en pocs anys, no calgui fer les disfresses a casa i 
tothom en tingui una per al Pessebre Vivent. 

Aquests vestits, un cop acabades les vacances de Nadal, s’han de retornar per 
tal de poder-los anar deixant en altres ocasions. 

Només ens queda recordar-vos que, com cada any, a la Recepció del Col·legi 
s’hi exposarà un Pessebre gegant  dissenyat,creat i realitzat per pares i mares 
de l’AMPA, i que participa en el concurs de l’Associació de Pessebristes de 
Lleida. 

Finalment, us encoratgem a participar donant un cop de mà en la preparació 
d’aquestes festes tradicionals i en la tasca que, des del Col·legi i des de 
l’AMPA s’intenta fer perquè en gaudiu tots. 

                                         

La Junta de l’AMPA  

 

 


