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SINOPSI 

La Pepa i l’Andreu, dos germanets, estan a casa seva preparant les coses del pessebre, 

ja que arri ba la vigília de Nadal i no el tenen fet encara. Tot repassant, s’adonen de 

seguit que els hi falta l’Estel. Al parlar amb altres amics i escoltar les notícies per la 

televisió, s’assabenten que l’Estel no apareix enlloc, i tothom tem que els Reis Mags 

d’Orient no sàpiguen trobar aquest any el camí per deixar les joguines i els regals per 

als nens i ne nes. 

A través d’una endevinalla, la Pepa i l’Andreu seguiran les diverses pistes i demanaran 

ajut a per so nes d’ofi cis diferents, que posaran de la seva part totes les seves 

habilitats per ajudar-los a tor nar l’Estel al seu lloc: el firmament. 

Un espectacle especialment indicat per les da tes nadalenques, com a sortida per 
tractar els temes que en són propis, a més de repassar alguns oficis i la seva funció 
social. 

NO OBLIDEU DEMANAR ALS NENS I NE NES QUE EL DIA DE LA REPRESENTACIÓ 
PORTIN LA SEVA CAR TA ALS REIS, JA QUE LA RECOLLIREM A L'ENTRADA!  

FITXA ARTÍSTICA 

Actors-manipuladors:  
Mercè Pons i Josep Maria Viaplana 

Construcció de titelles i escenografia: 
Joaquín Sánchez/Mercè Pons/Pepi Gómez  

Guió: 
Mercè Pons  

Direcció:  
Mercè Pons/Josep Maria Viaplana   



MÀGICA NIT DE NADAL 
Autora de la Guia: Sílvia Majoral 

 

ABANS D'ANAR AL TEATRE 

ACTIVITAT 1:  

CONVERSA 

Aprofitant l'arribada de Nadal establir una conversa amb els nens, a partir d'un conte o 

de les seves explicacions espontànies, parlant sobre  

- què hi ha al carrer i a les botigues: llums, arbres, aparadors... 

- què fan a casa: arbre, pessebre, dinar... 

- pensar entre tots què podríem fer a la classe: posar adornaments, fer un 

pessebre... 

ACTIVITAT 2:  

INVENTEM HISTÒRIES 

Explicar-los que aniran a veure una obra de titelles sobre Nadal. Explicar el conte, tot el 

resum de l'obra fins al punt on els nens descobreixen l'endevinalla. A partir d'aquí fer-

los inventar un final per a la història col.lectivament. 

 

ACTIVITAT 3 

Just abans d'anar al teatre recordar als nens les normes per a la sortida i l'actitud 

d'atenció que cal mantenir al teatre.  

Ja que és una obra on s'espera força la seva participació caldrà insistir en que han 

d'ajudar la Pepa i l'Andreu perquè puguin trobar l'estel.  

Per últim, es pot insistir en que es fixin en com acaba el conte, per comparar-ho amb el 

final inventat per ells. 

 

El dia d’anar al teatre 

Recordeu que, uns dies abans de l’anada al teatre, heu de demanar a tots els nens i 
nenes que portin a l’escola la seva Carta als Reis Mags. Si no la tenen feta, podeu 

escriure-la a la classe. Quan aneu al teatre, agafeu totes aquestes cartes, ja que un 

patge que ve amb la Companyia les recollirà totes, doncs poden ser molt importants 

pels titelles protagonistes de l’aventura.    



DESPRÉS D'ANAR AL TEATRE 
 

ACTIVITAT 4:  

DIÀLEG 

En tornar de la funció, establir una conversa sobre l'obra. 

Sobre els punts que calia observar: 

Com han aconseguit trobar l'estel els nens? Quin era el final? 

Era igual que el que havien inventat ells? 

Fer una llista de tots els personatges que sortien. 

Fer preguntes individuals més concretes per avaluar la comprensió. 

Incloure preguntes d'opinió: 

Us ha agradat? Per què? 

Què us ha agradat més?  

Quin personatge us agradava més? Per què? 

Quin no us ha agradat? Per què? 

Us ha fet por o riure, què us feia sentir? 

 

ACTIVITAT 5:  

FEM UN PESSEBRE 

Amb figuretes que portin els nens o fins i tot fent-les amb fang o plastilina amb els més 

grans, es pot elaborar un pessebre entre tota la classe. 

Pensar entre tots què cal : figures, cova, cel, riu, cases, estrelles... 

Per als més petits es pot anar explicant la història a mesura que es col·loquen les 

figures (Hi ha un estel nou en el cel, amb una cua molt llarga, que fa que tothom el 

segueixi: els Reis, els pastors amb les ovelles...) 

 

ACTIVITAT 6:  

CARTA ALS REIS 

A l'obra de titelles tothom volia regals dels Reis. A tothom li agraden els regals. I 

vosaltres què heu de fer perquè els Reis us portin coses? 

Hem de fer una carta perquè els Reis sàpiguen què volem. Com que encara no sabem 

escriure farem una carta amb les fotos d'allò que volem. 

Donar als nens catàlegs de joguines i que retallin i enganxin tot allò que volen demanar 

als Reis. 

Els més grans o els que escriuen una mica poden començar a escriure o copiar algunes 

paraules senzilles, signar la carta... 

També se'n pot fer una de col·lectiva pensant allò que fa falta per a la classe, per jugar-

hi tots junts. 

 



ACTIVITAT 7:  

FEM ESTRELLES 

El pessebre de la classe necessita un cel amb estrelles. Les podem fer marcant la forma 

en una patata o en un tros de suro i estampar-les amb pintura sobre cartolina negra. 

 

ACTIVITAT 8:  

POEMA 

Llegir als nens un tros del poema de Reis (la llargada dependrà de l'edat), descobrir 

entre tots què diu i memoritzar-lo. 

 

"Els Reis de l'Orient 

porten coses, porten coses 

els Reis de l'Orient 

porten coses a la gent 

 

Els Reis de Mataró 

porten coses, porten coses 

els Reis de Mataró 

porten coses al balcó. 

(...) 

 

 

Els Reis de Barcelona 

porten coses, porten coses 

els Reis de Barcelona  

porten coses a la mona. 

 

Els Reis de Montserrat  

porten coses, porten coses 

els Reis de Montserrat 

porten coses al terrat. 

 

 Tradicional catalana 

 

 

Es pot jugar amb els nens després a fer nous rodolins amb els seus noms, amb noms de 

llocs que coneixen... 

 

ACTIVITAT 9:  

FEM ESTRELLES 

Amb un motlle de galetes en forma d'estrella de Nadal fer una estrella de fang. Fer un 

forat per penjar-la a l'arbre o al pessebre de casa. 

Una vegada el fang és sec, pintar-la i envernissar-la. 

 

ACTIVITAT 10:  

AGRUPACIONS 

Amb joguines de la classe o amb fotos de joguines de catàlegs, jugar a fer agrupacions 

segons diferents atributs que trobin els mateixos nens o d'altres que proposi la mestra 

(Els que van amb piles, els que són petits...). Es pot anar complicant agrupant dos 

atributs alhora. 

  



ACTIVITAT 11:  

ORIENTACIÓ ESPACIAL 

Buscar a cada filera els que miren com el primer i pintar-los.  

 

 



ACTIVITAT 12:  

L'ESTEL DE NADAL 

Omplir la silueta de l'estel de Nadal estripant o retallant paper metal·litzat i enganxant-

lo cobrint tota la superfície. 

 


