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Benvolgudes famílies, 
 

Una vegada més ja som a la tardor i amb ella arriba la tradicional festa de la castanyada. 

Atenent el poc espai del pati de baix amb les obres del gimnàs de l’escola, aquest curs escolar 

celebrarem a la pista del pati de dalt la festa de la castanyada en dos dies. Concretament 

el dimecres 30 per l’alumat d’infantil i dijous 31 per l’alumat de primària. 
 

Durant els dos dies, es realitzarà un espectacle amb balls i danses diverses mentre que els 

alumnes de 6è vendran castanyes. 

 

A les 15:20h les famílies podreu accedir al pati de dalt directament per la porta lateral de 

la pista del pati de dalt (ronda d’Altafulla) , un cop hagin entrat els alumnes. L’accés a 

l’espectacle només es farà pel carrer de la ronda.  Les famílies us podreu situar als costats de 

la pista, darrera dels alumnes, per tal de poder gaudir tots plegats de les actuacions.  

 

L’alumnat del centre disposa de drets d’imatge i l’escola  realitzarà fotografies dels alumnes que 

posteriorment penjarem a la pàgina web. Recordem que cal ser prudents en cas de fer difusió 

de manera particular de fotografies o vídeos a les xarxes socials, i en tot cas, informar als 

pares/mares de l’alumne de la difusió dels menors que hi surtin. 

 

A partir de les 16:00h, després de les danses, cada grup classe es col·locarà en rotllana al 

pati de dalt i procedirà a assaborir les castanyes que hauran torrat els seus companys de 

sisè, tot amenitzat amb música.  

 

La recollida dels alumnes a les 16:30h es realitzarà de la manera habitual a l’entrada 

principal de l’escola i a les aules, en el cas d’educació infantil. La sortida de les famílies 

després de l’espectacle serà per la porta lateral de la ronda. 

 

Com cada any, us demanem l’aportació d’un euro per alumne, corresponent a les castanyes 

que torren i que posteriorment reparteixen per classe a cada alumne els alumnes de 6è.  

 

Ells són els encarregats, amb la col·laboració dels mestres i de les seves famílies, de comprar, 

tallar, torrar, fer les paperines i vendre les castanyes. Els diners que recullin de la venda durant 

l’espectacle es destinaran a finançar les colònies de fi de curs. 

 
 

En cas de pluja cancel·larem les danses, però intentarem torrar i menjar les castanyes 

dins les dependències del centre.  
 

 

Esperem la vostra participació en la festa, a la vegada que us agraïm la vostra col·laboració! 

 

Cordialment,  

 

La direcció. 

 

Altafulla, 17 d’octubre de 2019 


