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CASTANYADA 2016 
Benvolgudes famílies, 

Enguany tenim previstes diverses activitats per celebrar la Castanyada i Halloween. 

ACTIVITATS OBERTES A LES FAMÍLIES 

 Dimecres 26 d’octubre  VISITA DELS EDIFICIS. De 16:30 a 17h podeu entrar als dos edificis per 
tal de veure la decoració dels dos edificis i les exposicions de moniatos i carabasses. 

 Divendres 28 d’octubre  DANSES AL PAVELLÓ. Les famílies podeu seure a les grades del 
pavelló. 

 
 
 

 

 

ACTIVITATS DE L’ALUMNAT 
 

DIMECRES 26 D’OCTUBRE 

Celebració de Halloween 

Els alumnes de Cicle Superior poden venir disfressats de personatges de Halloween (seguint les 
indicacions dels tutors). Per aquell dia, 6è haurà preparat una exposició amb carabasses 
terrorífiques que la resta d’alumnes de l’escola podran visitar per torns. 

DIVENDRES 28 D’OCTUBRE 

Matí 

 DISFRESSES 
 Els/les alumnes d’educació infantil, cicle inicial i cicle mitjà poden venir disfressats de 

castanyers/eres, llenyataires, etc. 

 MENJADA DE CASTANYES 
L’AMPA ens proporciona les castanyes per a tots i totes. Els nens i nenes de l’escola faran 
rotllana al pati per menjar les castanyes per torns. 

 MANUALITATS I ACTIVITATS DIVERSES SOBRE LA TARDOR I LA CASTANYADA 
- Visita a la decoració dels passadissos. 
- Exposició de moniatos al vestíbul.    

 
 

Recordeu que per facilitar la sortida dels vostres fills/es del recinte del pavelló, caldrà que 
espereu a la grada fins que tot l’alumnat hagi sortit del pavelló.  Intenteu no dificultar el pas de 
les files fins a l’entrada de l’escola. 



 

 

 

Tarda 

L’alumnat de l’escola ballarà danses al pavelló municipal.  L’ordre d’actuació és el següent: 

o 6è: Danse des battônets 
o 5è: La bolangera 
o 4t: L’indiot 
o 3r: El ball de cascavells 
o P3: El bolet petitó 
o P4: La castanyera 
o P5: El ball de la castanya 
o 1r: El ballet del rotlletó 
o 2n: Punteta i taló 

Un cop acabada l’actuació, els/les alumnes retornaran a l’escola. L’hora i lloc de recollida serà a 
l’escola, com és habitual. 

 

 

Tingueu present que els propers dilluns 31 d’octubre i dimarts 1 de novembre són dies festius i, per tant, 

no hi ha escola.    

MOLTES GRÀCIES! 

Equip de mestres de l’escola 


