
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

26 
Sant Evarist 

27 
Sant Vicenç 

28 
Sants Simó i  Judes 

29 
Sant  Narcís 

30 
Sants Marcel i Claudi 

  

Durant la setmana que avui 
comencem farem els BON 
DIA relacionats amb la 
festa de Tots Sants i la 
castanyada.  
 
Escolta el fragment que et 
llegirà el mestre. Recorda 
algun fet inoblidable viscut 
amb un familiar que vas 
esAmar i ja no hi és. 

 
El foc transmet caliu, 
confort, benestar, escalfor, 
acolliment familiar, 
ambient de tardor!...  
Pensem-hi 
 
 
 
 
 
                

 
Escoltem la cançó de l’àvia 
Pepa i pensa en allò que 
ens vol dir 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=hvNgzxONd6A 
                                   L’àvia Pepa 

 
 

mirar escoltar i mirar el 
video: Ha arribat la 
tardor. Com ho diu la 
música?  
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Frk8B2I0duA
&list=RDnx-Fp3 
HWCIg&index=5 
          “ja ha arribat la tardor” 

Per acabar la setmana i a 
punt de celebrar la festa de 
TOTS SANTS el convidem a 
veure el conte: 
L’estrella de la Laura 
https://www.youtube.com/
watch?v=0UtWZ8Svycs&feat
ure=youtu.be  
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LA FESTA DE TOTS SANTS I LA CASTANYADA 
 
 
 
FRAGMENT PER LLEGIR EL DILLUNS 
 
Tots Sants és la festa cristiana dedicada al record dels avantpassats. Una festa 
que ens fa pensar en els familiars i amics que ja no són entre nosaltres. 
Tots Sants s’escau en un temps de transició: en un moment de l’any on deixem 
la bonança de l’estiu i ens endinsem cap a la tardor, en un moment  de l’any en 
que la natura està morint, quan pràcticament no queden flors i les plantes i els 
animals del bosc semblen adormir-se. 
 
 

FRAGMENT PER LLEGIR EL DIMARTS 
 
La Castanyada és la forma de celebració de la Festa de Tots Sants en família i 
amb amics. Té, també, arrels ben antigues, en cultures celtes. Per fer la festa, 
aprofitem tots els fruits que ens deixa la natura a la tardor: les castanyes, els 
pinyons, les ametlles, els moniatos i les confitures que hem fet amb els fruits de 
l’estiu. 
Tots Sants i la Castanyada ens recorden el cicle de la vida i de la mort. 
Relacionen el cicle de la natura amb el cicle de la persona. 
	  



L’ÀVIA PEPA 
 
L’àvia Pepa feia olor d’ametlla, 
venia a escola cada divendres, 
duia texans i samarreta 
i sempre es feia la moderna. 
-  Anem al parc, petita. T’he portat una petxina. 
  A veure si endevines, què hi ha dins la petxina? 
Un divendres l’àvia no venia, 
jo pensava què és el que em duria, 
vaig esperar hores i hores 
a les escales tota sola. 
La mare diu que ha anat al cel amb un globus vermell i 
verd, 
el pare diu que tornarà a néixer, 
morir i néixer és el mateix. 
L’avi diu que ha volat fins una estrella, 
i riu feliç com una nena. 
 

(Júlia Martín) 
	  


