
 

LA TARDOR I LA CASTANYADA 
Cavalls i Guineus 

 
Durant aquests dies  començarem a treballar la tardor i la 
castanyada amb els vostres fills i filles. 
Us donem una sèrie d’apunts de coses que farem perquè tingueu 
una eina més de conversa i diàleg amb ells. 
 

Les cançons: 
 

- Cargol treu banya 
- Pet patum                                               - La castanyera 
- El bolet                                                   - Els panellets. 
- El gegant del castanyer.                        – Se’n  va l’estiu 
- Marrameu.                                              - L’esquirol. 
 

Observacions que fem: 
 

- El canvi de temps, fred-calor  
- Canvis del medi natural deguts a la tardor. 
- Introducció del parte diari del temps amb “la capsa del temps”. 
- Les fruites de la temporada. 
- Els bolets i les castanyes. 
- Els cargols. 
-.....i moltes coses més que us anirem explicant a les llibretes del 
pati 
 

Diades especials 
 

El divendres dia 26 d’octubre, farem el dinar de la tardor, un di 

ben especial , on gaudirem d’un menú especial i de moltes 
sorpreses. 
El dimecres dia 31 d’octubre, al matí ,celebrarem la festa de la 
castanyada, només pels infants. Els Cavalls faran el teatre de 

“Maria Castanya”, i  la resta de grups gaudirem de les 
representacions dels seus companys més grans. 
Després hi haurà música, balls , jocs i cançons per a tots. 
Aquests dies que vinguin ben guapos!!! 
 

Visites d’interès 
 

Durant aquests dies tindrem dues visites molt especials:  

 Uns dies abans de la festa ,ens vindrà a visitar la castanyera 
amb el seu cistell ple de castanyes per introduir-nos en la 
festa de la castanyada... 

 I també vindrà el boletaire amb el seu cistell ple de bolets. 



(Necessitem voluntaris per fer d’aquests personatges, si algú 
s’anima perfecte!, podeu ser pares, avis, tiets...) 
 
Sortides. 
 

Els dimarts al matí,  les Guineus i els dijous al matí els Cavalls, 
sortirem de Valonsadero per treballar el medi natural i fer les 

observacions de la tardor .És clar, si estem tots preparats per 
l’aventura i també si el temps ens acompanya.  
 

També aprofitarem per bellugar-nos i fer jocs psicomotrius a l’aire 
lliure, i fer descobriments . Sempre quan sortim passen coses 
interessants. 
 

I, si ens ve gust, i estem animats, sortirem a fer l’activitat d’explicar 
contes, a la Biblioteca del barri, aprofitant que obren aquest dos 
matins...i seguidament, potser visitarem algun parc del barri, per 
jugar abans d’anar a l’escola a dinar. 
Ja us anirem donant els detalls a les llibretes del pati. 
Per aquest motiu necessitem la vostra autorització signada. 
 

Deures per les famílies 
 

-Tots els dilluns portarem els deures en un full, explicant allò que 
hem fet a casa el “cap de setmana”. 
-Durant tot aquest mes portarem fulles seques , pinyes i material 
natural de la tardor, per anar fent les nostres paneres a l’escola. 
-I ara dues manualitats a casa: 

 els claus de música dels vostres fills. Són dos pals de fusta 

que fan menys d’ un pam i els heu de guarnir amb pintura i 

posar visible el nom del nen. Es faran servir els dies de 

música, així que quant estiguin fets, ja els podeu portar a 

l’escola.  

 i un àlbum familiar, ple de fotos de les persones, animals i 

objectes que més estimem. Ja en tenim els del curs passat, 

nomes caldrà revisar-los i restaurar-los, ja que alguns estan 

malmesos. 

 Guarnir la bosseta de les sabates, perquè els infants la 

puguin reconeixer com a seva, si no teniu retoladors tèxtils, us 

els podem facilitar. 

Vinga, demostreu la vostra creativitat!. 

 
Ei..... quantes coses xules que farem, i quanta feina us demanem! 
La veritat, és que  comptem amb la vostra col·laboració. Per a 
qualsevol dubte, ens ho podeu consultar. 
 
Maria,Andrea,Laura i Marisol 
 
Valonsadero, setembre de 2018 



 

LA  TARDOR   I LA CASTANYADA 
Tortugues 

Un cop superada l’adaptació, comencem a treballar!. A partir d’ara 
fins el dia 9 De novembre ens concentrarem amb el tema de la 
tardor i la castanyada. 
Us donem una sèrie d’apunts de cosetes que farem a la classe 
perquè tingueu una eina més de diàleg i pugueu gaudir amb les 
cançons del cd Valonsadero amb els vostres fills i filles. 
 
Les cançons que cantarem: 
_  Plim, plim, plim, salta l’esquirol 
_ Cargol treu banya 
_ Sóc un bolet 
_ Marrameu 
 
Feines a realitzar: Us n’avancem algunes tot i que les anireu 
descobrint a les llibretes del pati 
- Farem  el mural de les nostres mascotes. 
-Tindrem una panera de la tardor amb fulles, fruits i robes amb 

diverses textures, per experimentar i classificar. 
-Farem taller de panellets: mirarem i ajudarem a fer la massa i 
després  a que quedin ben bonics i bons. 
Tastarem el sucre, ametlla i els pinyons. Si algun infant no en pot 
tastar ens ho comuniqueu.                                                                                   
- Jugarem a buscar bolets, castanyes i cargols pel gimnàs i els 
col·locarem en un cistellet. 
-manipularem diferents fruites de la tardor. 
-experimentarem amb carbassa crua i bullida . Quin “merder”! 
- Farem els massatges amb fruites seques per diferents parts del 
cos ( avellanes i nous). 
 
Diades especials 
El divendres dia 26 d’octubre, farem el dinar de la tardor, un 

dinar ben diferent, on gaudirem d’un menú especial i de moltes 
sorpreses 
 
El dimecres dia 31 d’octubre, al matí ,celebrarem la festa de la 
castanyada, només pels infants. Els Cavalls faran el teatre de 
“Maria Castanya”, i  la resta de grups gaudirem de les 
representacions dels seus companys més grans. 



Després hi haurà música, balls , jocs i cançons per a tots. 
Aquests dies que vinguin ben guapos!!! 

 
Visites d’interès 
 
Durant aquests dies tindrem dues visites molt especials:  

 Uns dies abans de la festa ,ens vindrà a visitar la castanyera 
amb el seu cistell ple de castanyes per introduir-nos en la 
festa de la castanyada... 

 I també vindrà el boletaire amb el seu cistell ple de bolets. 
(Necessitem voluntaris per fer d’aquests personatges, si algú 
s’anima perfecte!, podeu ser pares, avis, tiets...) 
 
Deures per a les famílies 
-Tots els dilluns portarem els deures en un full, explicant breument 
allò que hem fet a casa el “cap de setmana”. 
-Durant tot aquest mes portarem fulles seques , pinyes i material 

natural de la tardor, per anar fent les nostres paneres a l’escola. 
-I també tres  manualitats a casa: 

 els claus de música dels vostres fills. Són dos pals de fusta 

que fan menys d’ un pam i els heu de guarnir amb pintura i 

posar visible el nom del nen/a. Es faran servir els dies de 

música, així que quan estiguin fets, ja els podeu portar a 

l’escola.  

 i un àlbum familiar, ple de fotos de les persones, animals i 

objectes que més estimem. 

 Decorar la bosseta de les sabates, i si no teniu retoladors 

tèxtils, us els podem deixar!!! 
 

Vinga, demostreu la vostra creativitat!. 
Ei..... quantes coses xules que farem, i quanta feina us demanem! 
La veritat, és que  comptem amb la vostra col·laboració. Per a 
qualsevol dubte, ens ho podeu consultar. 
 
Marta i Mònica 
Valonsadero, setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA TARDOR I LA CASTANYADA 
Formiguetes 

 

Un cop superada l’adaptació comencem a treballar!! A partir d’ara i 
fins 9 de novembre ens concentrarem amb el tema de  la tardor i la 
castanyada. 
Us donem una sèrie d’apunts de coses que fem perquè tingueu una 
eina més de conversa i diàleg amb els vostres fills i filles. 
 
Les cançons que cantem: 
- Sol solet 
- Cargol treu banya.     
- Cançó de falda: Arri arri tatanet. 
- Sóc un bolet    
- L’esquirol           
Considerem que és molt important que les canteu a casa, perquè 
ells veuran una connexió. Sobretot la cançó de falda, on establim 
vincles afectius directes amb els infants. Per si no les sabeu, us 
donem un Cd amb les nostres cançons! 
 
Observacions que fem: 
- Canvis del medi natural: passejarem i veurem i ens explicaran 
moltes cosetes: cauen les fulles dels arbres, fa més fresqueta..... 
- Les fruites de la temporada. 
- Els colors de la tardor 
 
Feines a realitzar: 
- Esquinçarem papers i farem una castanya. 
- Farem mòbils naturals amb pinyes, fulles , pals..., i també creats 
per nosaltres amb pintura i collage 
-“Farem” petits panellets. 
- Farem la panera de la tardor. 
- Observarem , experimentarem i degustarem fruites de la tardor i 
les seves textures. 
- I descobrirem la tardor , sobretot, en els nostres “paseitos”. 
 
 
 
 



Diades especials 

 
El divendres dia 26 d’octubre, farem el dinar de la tardor, un di 
ben especial , on gaudirem d’un menú especial i de moltes 
sorpreses. 
El dimecres dia 31 d’octubre, al matí ,celebrarem la festa de la 
castanyada, només pels infants. Els Cavalls faran un  teatre i  la 
resta de grups gaudirem de les representacions dels seus 
companys més grans. 
 
Després hi haurà música, balls , jocs i cançons per a tots. 
Aquests dies que vinguin ben guapos!!! 

 
També tindrem unes visites molt especials:  la Castanyera i el 
Boletarie vindran a explicar-nos coses molt interessants del camp, i 

a ensenyar-nos bolets i castanyes. Per aquesta activitat us podeu 
animar a participar. Nomes cal tenir ganes, de la resta ja us 
ajudarem nosaltres! 
 
 
Deures per les famílies. 
 
-Durant tot aquest mes portarem fulles seques , pinyes i material 
natural de la tardor, per anar fent les nostres paneres a l’escola. 
- Durem a Valonsadero un àlbum familiar, ple de fotos de les 

persones, animals i objectes que més estimem. 

- I decorarem les bossetes de les sabates, per poder identificar-

les. Si no teniu retoladors tèxtils, us els podem facilitar. 

 
Vinga, demostreu la vostra creativitat!. 

 
Ei..... quantes coses xules que farem, i quanta feina us demanem! 
La veritat, és que  comptem amb la vostra col·laboració. Per a 
qualsevol dubte, ens ho podeu consultar. 
 
Bea i Sheila 
 
Valonsadero, setembre de 2018 
 
 


