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Benvolgudes famílies, 
 

Una vegada més ja som a la tardor i amb ella Tots Sants i la tradicional Castanyada. Com cada 
any, fem un seguit d’activitats sobre la tardor i les seves festes més tradicionals que cristal·litzen 
en la celebració la festa de la castanyada el divendres, dia 30.  
 
També us volem tornar a proposar de fer l’activitat de decorar un moniato, castanya o fruit de 
tardor. Així cada infant pot portar de casa un moniato, castanya o fruit de tardor decorat al vostre 
gust (pintat, vestit, decorat...). Es pot utilitzar qualsevol tipus de material, doncs es tracta de ficar-
hi  una bona dosis de creativitat i d’il·lusió.  Esperem novament la vostra participació i poder gaudir 
de les vostres creacions a partir del dilluns, dia 26, i els podreu recollir el mateix dia 30.  
 
Amb motiu de la Castanyada hem preparat una sèrie d’activitats amb els nens i nenes de les que 
us volem informar i a les que us animem a participar amb tots nosaltres: 
 
15:10  Entrada dels familiars (porta d’entrada principal un cop hagin entrat els alumnes). 

Mentre els alumnes es preparen, podreu visitar les exposicions de moniatos, castanyes i 
fruits de tardor que estaran a les dues entrades: una a la d’Educació Infantil i l’altra al 
vestíbul principal. De ben segur que us agradaran!  

 
Baixarem després al pati de baix. Els familiars es podran ficar a un costat de la pista, darrera dels 
alumnes, per tal de poder gaudir tots plegats de les seves habilitats i poder compartir la seva joia 
mentre ens ofereixen, organitzats en rotllanes, els següents balls i cançons: 
 

P3   La castanyera 
    P4  M’agrada la tardor 
    P5  A la tardor 
 

    1r   Torrem castanyes 
2n  La tardor que jo conec 

    3r   Rumba de les castanyes 
    4rt   Marrameu 
                                              5è  Sóm boletaires 
 

Els alumnes de 6è faran de presentadors de l’espectacle que enguany és molt popular i tardorenc.  
 
16:00  Cada grup classe es col·locarà en rotllana i procedirà a assaborir les castanyes que hauran 
torrat els seus companys de sisè, tot amenitzat amb música. Els alumnes d’Educació Infantil 
aniran al seu pati a menjar-se les castanyes. 
 
Com cada any, i com ja és tradició en la nostra escola, els alumnes de sisè us demanen 
l’aportació d’un euro per alumne, tota vegada que seran ells, amb la col·laboració dels mestres i 
dels seus pares, els encarregats de comprar, tallar, torrar, fer les paperines i vendre les castanyes, 
essent els diners que recullin per ajudar-los a finançar les colònies de fi de curs. Els alumnes que 
així ho desitgin poden venir disfressats, seguint les pautes donades per les mestres de música.  
 
En cas de pluja no es podran fer les danses, però si que intentarem torrar i menjar les 
castanyes dintre les dependències del centre.  
 
Esperem la vostra participació en la festa, a la vegada que us agraïm la vostra col·laboració!    
 

Cordialment,  
 
El Claustre de professors 

Altafulla, 22 d’octubre de 2015  


