
CASTANYADA 2019 

EQUIP DE PETITS (P3 A P5) 

Us deixem els enllaços de les cançons que estem treballant aquest dies amb els infants per tal que 

pugueu gaudir de les cançons i les danses conjuntament. Cliqueu i compartiu amb els vostres fills i 

filles! 

 P3: Un bolet petitó i La castanyera     

 P4 i P5: Marrameu, M'agrada la tardor i La tardor de Vivaldi 

  

Dimecres 30 

Al matí farem tallers artístics amb la col·laboració de les 

Famílies. Crearem murals amb diferents tècniques per guarnir  

l’Escola i donar la benvinguda a la tardor!  

EQUIP DE MITJANS (1R A 3R) 

Cliqueu i compartiu-les amb els vostres fills i filles!  Cançó de tardor  i   Ja ha arribat la tardor  

Dimecres al matí es realitzaran diferents tallers. A proposta del Consell de Delegats, l’alumnat farà 

manualitats i les cedirà a l’AFA, per tal de contribuir a la feina que s’està duent a terme per fer una 

donació a la Marató de TV3.  

La venta de l’Art solidari es farà de 16:30 a 17:30 el dimecres a la tarda. 

1r: Clauers 2n: Fanalets 3r: Polseres 

EQUIP DE GRANS (4T A 6È) 

Dimecres al matí tindrem una activitat d’Escape Room, on haurem de superar diverses proves en equip 

per aconseguir rescatar a un personatge fonamental en la festa: La Castanyera!! 

L’activitat “Salvem a la Castanyera” ha estat una proposta del Consell de delegats i l’hem organitzat 

amb la col·laboració d’una mare de l’Escola. Esperem gaudir-la moltíssim!  

A la tarda convidarem als avis i àvies a l’aula i gaudirem de les castanyes que ens portaran. 

 

I a partir de les 18h... L'AFA  ha preparat  activitats terrorífiques!!!  

L'alumnat que ho desitgi 

pot venir el dimecres 30 

a la tarda disfressat de 

castanyer o castanyera!! 

L'AFA torrarà 

castanyes 

amb la 

col·laboració 

dels avis i 

àvies. 

Ens les 

repartiran a 

les aules a la 

tarda! 

https://www.youtube.com/watch?v=n5xA6cwq6bs
https://www.youtube.com/watch?v=sshpaehePcs
https://www.youtube.com/watch?v=aU522tdnFAM
https://www.youtube.com/watch?v=p4JfqcRXidI
https://www.youtube.com/watch?v=tocKEj9PdZM
https://www.youtube.com/watch?v=ZnfpeUfAiGw&list=RDFrk8B2I0duA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Frk8B2I0duA&start_radio=1&list=RDFrk8B2I0duA

