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FESTES CRISTIANES

1r ESO

NOM I COGNOMS: _______________________________________________________________________

EL TEMPS DE NADAL
1. En quina data es produeix el solstici d´hivern?_____________________
2. Per Advent, hi ha dues tradicions, per recorda´ns el temps que falta per
Nadal. Sabries dir quines són?

3. En quina altra data es celebra el naixement de Jesús, en la tradició ortodoxa?
Sabries dir per què?

4. Quina festa celebraven el dia de Nadal els romans?
a) Lupernales

b) de la collita

c) Solis natalis invicti

5. Un cop acabat el sopar de la nit del 24 de desembre, la gent es dirigia a
l´església. Sabréis dir a què?
a) a fer una festa

b) a menjar tornos

c) celebrar la missa del gall

6. Un personatge popular de les festes de nadal és santa Claus o el Pare Noel.
Podries explicar alguna tradició o característica d’aquest personatge?

7. Anomena alguns dels plats típics que es mengen per Nadal?

8. El dia dels Sants Innocents, a Montserrat es celebra una tradició que té per
costum escollir un escolà, per ser el rei del dia. Sabréis dir com s´anomena
aquesta festa?
a) El petito

b) El rei nen

c) El Bisbetó

9. En la festa dels Reis, se´ns diu que al Nen Jesús li varen portar uns regals.
Sabréis dir quins? Què representaven?
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10. Comenta i descriu el perquè es representen de manera diferent els reis Mags
d’Orient? Quina és la seva interpretació simbòlica?

11. Una de les tradicions nadalenques més importants, es la col·locació del
pessebre. Podries dir quin personatge històric està relacionat amb la seva
creació?

12. La nit de Nadal es canta a les esglésies de Barcelona i Mallorca, un poema
medieval. Podries dir quin nom rep, i què descriu?

13. Sabréis dir quines representacions populars es fan per Catalunya, en el temps
del Nadal?
a) Passió

b) cercaviles

c) els pastorets

14. En altres poblacions d´Espanya, a Guiposcoa, es celebra l´arribada d´un
personatge, sabréis dir qui és?
a) Pare Noel

b) l´home del sac

15. Què són LAS POSADAS?

16. Anomena tres cançons relacionades amb el Nadal?
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c) Olentzaro

