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Loteria de Nadal 

 
 
 
És una activitat pensada per motivar la lectura i interpretació dels nombres.  
 
Cal preparar targetes amb números. De cada número s’han de fer dues 
targetes, una per als que fan la lectura cantada, l’altre per repartir entre la 
resta de l’alumnat. També cal preparar unes targes amb els premis. 
Si és possible es pot tenir a punt l’ordinador i una pantalla per projectar els 
nombres que tinguin premi.  
 
Cal a més, preveure els premis, que poden ser tres detalls diferents com: una 
trompeta, una pandereta, una maquineta, o bé uns lots amb material escolar i 
fins i tot un regal petit per a tothom.  
 
Representació del sorteig. 
 
A cada classe el tutor s’encarrega de preparar la lectura cantada dels 
números. Cada curs cantarà nombres adequats al nivell de l’alumnat. 
 
Es dividirà la classe en dos grups el dels que “canten” els números i els premis 
i el dels que tenen números i esperen si els toca algun premi.   
 
Podeu preparar l’escenari amb els personatges elegantment vestits per 
l’ocasió, amb música introductòria...  i fer prèviament un cartell anunciant 
l’esdeveniment. Si hi poseu imaginació i creativitat l’esdeveniment pot 
arribar a ser màgic. 
 
Abans d’iniciar el sorteig es reparteix a cada nen o nena del públic un 
número. Cadascú haurà d’estar atent per saber si li ha tocat un premi.  
 
A continuació comença el sorteig. Cal que actuïn dos alumnes, mentre un 
agafa una tarja amb un número i el canta, l’altre agafa una tarja amb el 
premi i el llegeix. Es pot cantar també el nom de l’objecte del premi, 
simulant el que fan al sorteig de la loteria de Nadal.   
 
És una proposta per l’època de Nadal que permet fer festa grossa a més 
d’aprendre a llegir i interpretar nombres correctament.  
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Adjunto el cartell que vam fer servir nosaltres per anunciar-ho. 
 

 
 
 

l0TERIA DE NADAL A SOSES 
 
 
Aquest Any de mAnerA excepcionAl, el diA 20 de 
desembre A les 12 h AproximAdAment  quAn fiquem 
lA ràdio o lA televisió, les veus dels nens 
cAntors del cicle mitjà del col·legi “jAume miret“ 
de soses en directe des de lA sAlA d’Actes, es 
convertirAn en protAgonistes d’unA esperAnçA, 
lA de lA fortunA, per A tots Aquells que hAn 
posAt els seus somnis en AquestA, lA més fAmosA 
loteriA, lA loteriA de nAdAl. sort A tots!      
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