
 

  

 

FESTIVITAT DE LA CASTANYADA 

 

Benvolgudes famílies, 

Com cada any arriba la festivitat de la Castanyada. És una festivitat plena de tardor i que 

ens ajuda a treballar aspectes relacionats amb aquesta estació de l’any i d’altres 

aspectes que ens ajuden a créixer a nivell de continguts que siguin significatius i propers 

als alumnes.  

Enguany volem celebrar la castanyada mesclant algunes de les coses que ja fèiem els 

darrers anys amb altres propostes que esperem que us engresquin i us agradin. 

El dijous 31 d’octubre pel matí, els i les alumnes de la comunitat de petits, durant el matí 

faran un taller de receptes de tardor. No us volem rebel·lar els secrets dels nostres 

“petits xefs” perquè siguin una sorpresa per a les famílies. 

Els i les alumnes de les comunitat de mitjans i grans faran un excursió a peu pels 

entorns de la Garriga, potenciant aquest lligam entre entorn i escola que creiem tan 

important a nivell educatiu. Per fer la sortida, els nens i les nens de 1r a 6è hauran de 

portar esmorzar, aigua i roba adequada per caminar. La sortida serà de les 9h. a les 13h. 

Els alumnes que no es quedin a menjar a l’escola hauran de ser recollits per a les 

famílies a les 13h. Els alumnes que es quedin al menjador escolar menjaran amb dos 

torns Els i les alumnes de 1r, 2n i 3r dinaran al torn de les 13h al menjador. Els i les 

alumnes de 4t, 5è i 6è ho faran a les 14h.  

El dijous 31 d’octubre per la tarda farem una activitat oberta a les famílies. A les 15:10h 

obrirem les portes del centre perquè totes aquelles famílies que vulgueu, pugueu veure 

una ballada dels vostres fills i filles. Enguany hem recuperat els balls tradicionals per 

celebrar aquesta festivitat.  

• Infantil castanyera rockera 

• 1r i 2n La castanya  (Ball rodó) 

• 3r i 4t Valset de tardor (Ball de cintes) 

• 5è i 6è Marrameu (Ball de bastons) 

• Tots junts la “ La castanyada d’en Rikus” 



 

 

Us demanem que els alumnes portin la següent vestimenta:  

• Comunitat petits: negres o roba fosca i si tenen un complement “rockero” 

(ulleres,...) 

• Comunitat mitjans i grans: es buscaran mocadors de colors per posar al coll.  

 

Després de ballar farem la menja de les castanyes on les famílies podreu seure amb els 

vostres fills i compartir aquest moment amb tot el grup-classe.  

Adjunt amb aquest correu trobareu el protocol per a la participació de les famílies que 

enguany hem creat a l’escola per tal d’explicar a les famílies, que entren dins del recinte 

escolar, aquelles normes de funcionament que són importants per tal de desenvolupar 

correctament les activitats de l’escola on hi hagi famílies. Aquest dos protocols són: 

- Protocol d’activitats amb família. 

- Protocol de drets d’imatges amb famílies. 

A les 16:15, aproximadament, tots els grups aniran a la seva classe. Les famílies de la 

comunitat de petits els acompanyaran a les classes i es menjaran tots junts el que han 

cuinat durant el matí. Les famílies de les comunitats de mitjans i grans es podran 

esperar dins del recinte escolar. 

 

En cas de pluja l’excursió de la comunitat de mitjans i grans es posposarà per una altra 

data.  La ballada es traslladarà al pavelló i la menja de castanyes es farà a l’escola a 

partir sense les famílies. 

 

Necessitem voluntaris/es que ens ajudin a tallar les castanyes. Les tardes del dimarts 29 i 

dimecres 30 tothom qui ho vulgui podrà venir a ajudar-nos. Us demanem que vingueu 

perquè tenim 20kg de castanyes per tallar. Moltes gràcies per endavant! 

  

Volem agrair l’organització de la festivitat a la Lorena i a la Judith, especialistes de 

música, i a la comunitat de grans. 

 

Equip docent 


