
 

                                         

                                            PROGRAMA DE LA CASTANYADA – 30 D’OCTUBRE 

 
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Com bé ja sabeu, aquest any no podrem celebrar la FESTA DE LA CASTANYADA, de la manera 

que ens hagués agradat fer-ho a causa de la COVID19.  Aquest fet no ens impedeix celebrar-la, 

però si repensar-la.  A continuació, us detallem com ho farem: 

 

Ed.Infantil 
 

1r a 3r 

-  - Anirem fent diferents treballs plàstics al llarg de tota la setmana. 

- Podeu portar esmorzar de tardor: castanyes, moniatos, pastís de tardor, 
panellets, fruits secs...  

- Si us fa il·lusió venir vestits de castanyers i castanyeres, endavant!!!! 
(Recordeu que no celebrarem Halloween). 

- Educació infantil i cicle inicial rebreu la visita de la Castanyera. Quina il·lusió! 

- 3r, al matí, realitzarem una sortida a la muntanya per gaudir del paisatge de 
tardor. 

- A la tarda, explicarem contes de tardor i ballarem cançons. 

 

4t 

-  - Al matí farem una sortida a la muntanya per veure els elements de la tardor. 

- Si us fa il·lusió venir vestits de castanyers i castanyeres, endavant!!!! 
(Recordeu que no celebrarem Halloween). 

- A la tarda, menjarem castanyes a l’aula (que caldrà que les porteu de casa) 
explicarem contes de tardor i ballarem cançons. 

 

5è 

 - Ens desplaçarem a esmorzar a les pistes d’atletisme i gaudirem d’un matí 
diferent. 

- Podeu portar esmorzar de tardor: castanyes, moniatos, pastís de tardor, 
panellets, fruits secs...  

- Si us fa il·lusió venir vestits de castanyers i castanyeres, endavant!!!! 
(Recordeu que no celebrarem Halloween). 

- A la tarda, ens ho passarem molt bé jugant a jocs de tardor. 
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6è 

-  - A la tarda, podeu portar castanyes, moniatos, panellets... Ho celebrarem al 
pati de Joan Margall amb danses, música i contes.  

- Si us fa il·lusió venir vestits de castanyers i castanyeres, endavant!!!! 
(Recordeu que no celebrarem Halloween). 

 
 
 

Tot aquest seguit d’activitats es faran respectant els grups estables amb les mesures de distància, 

alimentació i higiene que fins ara hem estat portant a terme. I, com que tampoc podreu accedir a 

l’escola per veure els passadissos i els treballs plàstics que han fet el vostres fills/es al voltant de la 

tardor i la Castanyada, hem pensat fer un vídeo que penjarem al web de l’escola perquè ho pugueu 

veure.   

 
 
Moltes Gràcies! 

El claustre de mestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


