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Avui ens hem llevat molt emocionats!!! Anem  per primera vegada d’excursió amb l’escola. Hem arribat al lloc on havíem 

quedat amb l’autocar i allà ens hem acomiadat 

dels nostres familiars. Alguns nens o nenes han 

tingut una mica de pena, però de seguida que 

l’autocar ha iniciat la marxa, s’han animat. Un 

cop hem arribat a la casa, hem conegut dues 

monitores l’Aina i la Marta que ens esperaven i 

després d’esmorzar hem començat a fer 

l’excursió amb elles. Hem vist molts arbres amb 

diferents fulles i l’Aina i la Marta ens han explicat 

moltes coses. Hi havia fulles amb forma de núvol, 

de ploma d’indi, d’agulla... i hem conegut molt 

arbres diferents: pins, roures, castanyers...També 

hem vist aglans, bolets i fins i tot un niu de 

formigues. Després de caminar una estona hem 

arribat a una esplanada on hi havia un parell de 

castanyers envoltats de castanyes per terra i de 

seguida ens hem posat a collir-les. Amb dos 
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cistells plens hem anat a buscar la castanyera i l’hem trobat en mig del bosc en una caseta molt bonica. La castanyera 

dormia així que hem hagut de cridar ben fort fins que finalment s’ha despertat. S’ha posat molt contenta de veure’ns i ens 

ha dit que ens torraria les castanyes i ens les duria després de dinar 

torradetes i peladetes. Ens ha demanat que li cantem cançons i li hem 

cantat la cançó de la castanyera i ella ha ballat moltíssim. Després hem 

anat a dinar els menjars boníssims que dúiem a les motxilles i després de 

dinar hem jugat una bona estona. Després amb les castanyes torrades i 

pelades, hem tornat a cantar i ballar tots junts. I ens hem acomiadat 

perquè ja s’havia fet tard i hem tornat cap a l’autocar, pel camí hem vist 

una daina, i un corral ple de gallines i un gall i fins i tot hem pogut veure 

una vaca de mooolt lluny. Cansats però feliços hem tornat pujat a l’autocar 

on la majoria ens hem quedat ben adormits 


