
 

CASTANYADA  
DIVENDRES 30 D’OCTUBRE DE 2020 

Editors: Els Internets, Els Groots i Els Mexicans. 

 

 

Aquesta castanyada ha sigut estranya, perquè no ha vingut la castanyera.  

Al matí, els nens i nenes d’infantil van fer una rua amb les disfresses de castanyers i castanyeres 

pel porxo. Després van anar al gimnàs a que els  expliquessin 

el conte del gegant i la castanya.  

Durant l’estona de menjador els nens i nenes d’infantil van 

pintar castanyes i fulles. A la tarda van ballar la “Rumba de 

les castanyes” i van berenar menjar de tardor. El més  

important és que els nens i nenes d’infantil s’ho van passar 

súper bé.  

Pels  nens i nenes de cicle inicial ha anat molt bé, però ha sigut una mica “estranya“ per la 

mascareta i el coronavirus. 

Durant la setmana van començar a fer diferents activitats com per exemple portar fulles per fer 

un collage  i el divendres van portar pals per construir un mòbil de tardor. 

El divendres també van poder venir disfressats a l’escola durant tot el dia, no era obligatori; no 

van poder menjar castanyes ni panellets, només si els portaven de casa per esmorzar.  

 

Els Gryffindor, Slytherin i Ravenclaw, com ja us haureu imaginat, són els noms de les classes dels 

alumnes de 3r de l’escola.  



Ells tampoc van poder celebrar la 

castanyada tradicional i per tant van tenir 

activitats diferents. Durant el matí van 

gaudir d’una activitat de màgia i màscares 

de carbasses. A  la tarda van fer un 

Escape Room anomenat “El fantasma de 

Hogwarts”.  

Tots els grups de 4t, 5è i 6è s’han decantat per fer activitats relacionades amb Halloween més 

que amb la Castanyada. 

A 4t van fer manualitats per decorar el passadís, van veure una pel·lícula i per acabar el dia van 

fer una gimcana pel pati. Però no ho van poder fer totes i tots, ja que, per mala sort, hi havia un 

grup de 4t confinat. No ho van poder celebrar, però van parlar sobre el Halloween pel meet que 

van fer amb tota la classe.  

A 5è van fer un memory, un escape room i van decorar les classes amb monstres que van crear.  

A 6è van fer activitats que anaven relacionades amb el joc d’Among Us. Havien de superar proves 

de matemàtiques, llengua i plàstica, a més d’altres que els van fer ballar, cantar, etc.. per 

aconseguir targetes i els números que els permetrien obrir un cofre que dins tenia una 

recompensa. S’ho van passar molt bé! 

També hem parlat amb les monitores de menjador i la seva experiència ha estat: diferents 

activitats, disfresses i l’esperat Túnel del Terror. Durant el dinar va ocórrer una cosa força 

neguitosa: una de les monitores ens va fer una broma i tots vam “picar” i ens vam espantar.  

La direcció de l’escola no s’ha salvat de l’entrevista, elles van estar a disposició de totes les 

classes per si tenien algun problema. Van voler fer la castanyada ja que es celebra la tardor; 

pensen que  per culpa de la pandèmia no és necessari deixar de fer la castanyada  ni les coses que 

t'agraden, si respectes les mesures que ens protegeixen.  Va ser complicat preparar-ho tot, 

perquè no sabien que faria cadascú,  ja que no ens podem ajuntar el pati com sempre. Les activitats 

eren molt originals i adaptades. Durant el menjador també van anar al túnel del terror.  

“Tots hem coincidit en que ha estat una castanyada diferent però divertida”. 

Alumnes de sisè de l’escola Giroi. La Garriga novembre 2020. 

 


