PLA DE TREBALL: NADAL

CICLE SUPERIOR

La creació d’aquest symbaloo té com a objectiu investigar i conèixer més sobre les tradicions
nadalenques a Catalunya i a la resta del món.

L’organització de la feina estarà distribuïda per caselles que lliurement podreu anar
consultant i investigant. No és necessari seguir l’ordre establert a continuació, ja que només
ens servirà com a guia.

Casella 1: NADAL I RELIGIÓ / Visionat del documental de TV3
Finlàndia és coneguda pel seu Nadal tradicional i típic, però, de fet, la majoria de finlandesos
celebren el Nadal com un esdeveniment social i no pas pel seu origen religiós. A Tampere
conviuen aquestes dues visions del Nadal, la més religiosa i la més generalitzada, però, quina
és l'opinió d'aquesta diferenciació d'aquells que el celebren de manera més religiosa?

Casella 2: NADAL A L’ÍNDIA: DIWALI / Visionat documental TV1
Responem a les següents qüestions:
1.
2.
3.
4.
5.

Què és Diwali?
Quan ho celebren?
Quants dies dura? Quin nom tenen cadascun dels dies?
Quines dates compren el Diwali?
Com ho celebren?

Casella 3: NADAL A ALTRES RELIGIONS
Reflexionem:
Quin punt en comú tenen les religions en la celebració del Nadal?

Casella 4: CONSTRUÏM EL NOSTRE PESSEBRE
A l’enllaç de la casella 4 hi ha les instruccions i el material necessari per a la creació del vostre
pessebre. Les instruccions estan en anglès, així que, si teniu algun dubte podeu fer ús del
google translate.

Casella 5: Per saber-ne més
És important conèixer la història de les tradicions de la nostra cultura i és per això que a la
casella 5 podrem ampliar el nostre coneixement sobre l’origen del pessebre, els seus
personatges...

Ampliem...
Casella 6: Pasapalabra nadalenc
Aquest joc ens servirà per repassar diverses qüestions de Nadal de la nostra cultura. Aquesta
activitat ha de tenir un mínim de 3 participants:
un presentador (llegirà les preguntes, portarà el temps de cada participant, marcarà quines
respostes ha encertat o no) i dos jugadors (respondran les preguntes que el presentador li farà.

Enllaç symbaloo: https://edu.symbaloo.com/mix/nadal31

