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Benvolguda família, 

Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès.      

 

 

1. FESTA DE LA CASTANYADA 
 

Aquesta setmana celebrarem la festa de la Castanyada, realitzarem activitats variades on 

la temàtica serà la tardor, la Castanyada i Halloween. 

 

Dijous 27 d’octubre 

Durant tot el dia, realitzarem la 1ª edició MASTERSSEND “PANELLETS”. Des de l’escola volem 

seguir potenciant les nostres tradicions i costums, és per aquest motiu que farem panellets 

amb l’ajuda de les famílies i les docents. Aquesta activitat es durà a terme al gimnàs en 

petits grups. En acabar, fornejarem els panellets i el divendres se’ls emportaran a casa. Les 

famílies que feu col·laboració rebreu un correu amb tota l’explicació i les indicacions. De 

ben segur que serà un dia genial.  

 

Divendres 28 d’octubre 

Aquest any tenim una novetat... ens vindrà a visitar una castanyera molt especial!!! Així 

que els infants d’educació infantil i de cicle inicial la rebrem amb molta il·lusió!!! 

I el cicle mitjà i superior faran diverses activitats de tardor.  

 

A l’hora del pati ens trobarem tots i totes per esmorzar tots plegats. Us proposem que des 

de casa, prepareu algun ESMORZAR DE TARDOR (alguna recepta de coca, pastís, galetes, 

fruites típiques...).  

 

També, si volen, tot l’alumnat pot venir vestit DE CASTANYERS, CASTANYERES O AMB 

ALGUNA ORNAMENTACIÓ DE MOTIUS DE LA TARDOR! (no disfresses Halloween) 

 

 

 

 



 

I a la tarda hi haurà “Hats exhibition”, el concurs de barrets per conèixer els barrets 

guanyadors per aula.  

Les categories són:  

 El barret més divertit. 

 El barret més terrorífic. 

 El barret més original. 

 

2. ENTRADES I SORTIDES I3  

 
A partir de demà, 25 d’octubre, les famílies de l’aula I3 (Infantil 3 anys), les entrades i 

sortides es duran a terme pel carrer Wilson s/n (entrada principal). Aquest canvi és degut 

per una problemàtica que estem intentant resoldre el més aviat possible.  

Les entrades i sortides es mantindran amb el mateix format, excepte al migdia. Les famílies 

que no utilitzin el servei del menjador s’hauran d’esperar a la porta, les mestres de l’aula 

trauran els infants per l’entrada principal, i els recollireu a la mateixa porta a les 12h. 

 

3. SORTIDA 4 DE NOVEMBRE: ROSSEND MONTANÉ 

 
El proper dia 4 de novembre farem la sortida per conèixer i gaudir del nostre entorn i dels 

equipaments del nostre municipi: Olèrdola.  

Durant tot el dia, farem diverses activitats a la “Muntanyeta”, a l’Ajuntament i al castell 

d’Olèrdola. També els alumnes de cicle infantil, cicle inicial i mitjà podran gaudir d’una 

estona amb alguns dels membres dels ADF “Rossend Montané”.  

Les activitats a la muntanyeta seran gestionades pel grup Albirem:  

 P3 Qui viu aquí? 

 P4-P5 Descobrim el bosc i la tardor 

 1r-2n Descobrim el bosc i la tardor 

 3r Interpretació i representació del paisatge 

 4t Interpretació i representació del paisatge 

 5è-6è Estima la biodiversitat 

 

Al migdia ens trobarem tots i totes a la Muntanyeta per dinar, menys el grup d’I3. Els nens i 

nenes d’I3 gaudiran d’un matí a la muntanyeta amb aquesta activitat. I a les 11’30h, 

l’autocar els recollirà i els portarà a l’escola  per dinar com sempre.  



 

QUÈ CAL PORTAR? 

Una motxilla amb l’esmorzar i el dinar (*). 

Aigua 

Gorra 

(*) Dinar de casa o sinó entrar a APP del menjador i demanar pícnic per al dia 4/11. 

 

A la tarda, seguirem gaudint d’activitats per la muntanyeta. I la tornada a l’escola serà 

aproximadament a les 16h. 

 

4. FESTIU 
 

Us recordem que el proper dilluns 31 d’octubre no hi haurà escola, és dia de lliure 

disposició i l’1 de novembre és la festivitat de Tots Sants. 

 

BONA CASTANYADA!!! 

 


