
Hola famílies!!! 
Un any més seguim proposant trobades d'Arrels en Família!!!  

I ja anem per la 33ª trobada!!! 
 

Que son les trobades d'Arrels en Família? 
 

Per als que no ho sapigueu, son trobades de famílies de l'escola que anem organitzant, fora de l'horari 
lectiu, principalment en diumenge, per tal de poder-nos conèixer i gaudir tots plegats d'un dia en 
família amb els companys d'escola dels nostres fills/es. 
Poden venir els vostres familiars tals com  avis, cosins,  tiets, ....i fins i tot famílies d’amics. 
 
Durant l’any intentem fer trobades diverses a l’entorn, culturals, lúdiques però sobretot en FAMÍLIA per 
fomentar la coneixença entre els pares i els nens i nenes de l’escola de qualsevol edat. 
 
Us passem un calendari orientatiu de les  propostes que intentem dur a terme cada curs: 
   

 
33ª TROBADA: Castanyada / Festa de la tardor: 
Diumenge 21 d'Octubre. A les 11:00 del matí a La Pineda Fosca (Cassà de la Selva) 
Dinarem tots junts a una esplanada amb zona de graelles per poder coure les castanyes un cop 
haguem acabat i pelar-les i menjar-les plegats. 
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QUADRE DE PROGRAMACIÓ 

OCTUBRE DESEMBRE FEBRER/MARÇ ABRIL/MAIG JUNY 

Castanyada Sopar de mames Sortida a la neu Sortida lúdico-cultural Anem de colònies 
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Us expliquem breument en què consisteixen cada una d’elles tot i que a mesura que s’acosti la data us 
enviarem més informació per les vies habituals de comunicació AFA-FAMILIES. 
 

1) Castanyada o Festa de la tardor: Sempre és la primera trobada del curs que fem passades les 
primeres setmanes d’inici de curs ( un cop totes les famílies incloses les noves de P3 ja s’han 
familiaritzat amb l’escola). Sempre la fem coincidir amb el cap de setmana abans de l’inici de les 
Fires de Girona i així poder aplegar a un gran grup de gent a la trobada. 

 
2) Sopar de mames: Ja fa uns anys que un grup de mames ens vam engrescar a preparar un sopar  

per a nosaltres!!! Els nens es quedaran amb les parelles o familiars i passarem una bona estona en 
un restaurant de  la vila. Això sí, per la proximitat a les dates de nadal....fem el sopar amb el joc 
de l’amic invisible inclòs....en una versió que no costa diners i moooooolt divertida. 

Aquesta activitat també té una data fixe i es realitza el darrer divendres abans de les vacances de 
Nadal escolars. Aquest any es celebrarà el DIVENDRES 14 DE DESEMBRE. 

 
3) Sortida a la neu. Molt acceptada per les famílies ja que cada any aconseguim ser entre 50 i 60 

persones apuntades. Proposem una jornada a la neu en família a l’estació de Vallter 2000 (per ser 
la més propera) on organitzem ( amb un cost aproximat de 10 euros per persona) el transport 
d’anada i tornada en autobús a l’estació. No sabeu quins ninots més bonics que surten i la de 
baixades en trineu que fem tots plegats!!! 

 
4) A la primavera fem una sortida sorpresa de cada any. A vegades aprofitem a visitar algun lloc 

cultural però sempre amb continuant amb un espai i entorn lúdic i de trobada en comú. 
 
5) Com a cloenda de final de curs anem de Colònies!!! Una cap de setmana en una casa de colònies 

amb activitats per a grans i petits incloses. Els nens s’ho passen d’allò més bé i ho viuen amb 
especial emoció i els grans....ens tornem petits!!! 
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