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Arriben les festes de Nadal i s’organitza el festival a 
l’escola. Però, a més de cantar nadales i representar el 
betlem, tenim l’oportunitat d’escenificar les històries i 
els gags que recull aquest llibre. Peces d’allò més di-
vertides, protagonitzades pels mateixos xiquets, que 
interpretaran els Reis Mags, Santa Claus, els compra-
dors de la Grossa i molts altres personatges inesperats.

CLAUS PER A LA LECTURA
Els excessos del Nadal
Una idea comuna en diverses peces del recull és la re-
flexió al voltant dels excessos que cometem cada any 
quan arriba el Nadal. Potser hauríem d’esforçar-nos 
per menjar amb mesura i gastar diners de manera 
controlada i concentrar-nos en el que realment im-
porta: ser generosos amb la gent que ens envolta.

La posada en escena
L’autor va concebre l’obra a partir de la pròpia experi-
ència de muntatge i, per això, acompanya cada esce-
na d’una fitxa que arreplega els elements necessaris 
per a la representació. Es tracta d’indicacions per al 
director que, en aquest cas, trobareu al final del llibre: 
durada, attrezzo, nombre d’actors...

Multiculturalitat
Donem per descomptat que el Nadal se celebra igual 
en tot el món, però no és així. Una de les pretensions 
de l’autor de l’obra, a més d’introduir alguns canvis 
en els festivals de Nadal escolars, és que es reflexio-
ne sobre el seu significat. Per això, podem aprofitar 
l’ocasió per a investigar més coses sobre la manera de 
celebrar el Nadal arreu del món.

TEMÀTICA: l’escola, les vacances, els companys 
de classe, l’amistat, els festivals de Nadal, l’excés 
de regals, la generositat, la tradició.

GÈNERE: teatre, humor, Nadal, diversió a l’escola.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un recull de gags amb 
una bona dosi d’humor que presenten una crítica 
social però també un missatge positiu.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables  
en www.bromera.com.

  Nightmare before Christmas (Malson abans 
de Nadal), pel·lícula d’animació sobre 
l’origen del Nadal i altres festivitats.

  A Betlem me’n vull 
anar!, un recull de 
tres peces teatrals 
per a representar a 
l’escola i descobrir 
tres betlems 
valencians 
d’allò més 
emblemàtics.
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