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FASES: 

Fase 1. El.lecció d’un projecte Escola i Ampa. 

Participació de toda la comunitat educativa en l’elecció 
del projecte. 

Projecte escollit: “Projecte Gegantona"  

Fase 2. Disseny del projecte per la Comissió Gegantona 
2014-2015.  

Sol.licitut de subvenció del Departament d’Esnsenyament



Fase 3. Inici de l’execució del Projecte Gegantona el 2014: 

Històric de la construcció de la Gegantona:  

COMISSIÓ 2014-2015 
3.0. Concurs de dibuixos de la Gegantona i el.lecció de 
disseny definitiu 

3.1. Construcció del cap per un grup de pares i mares ,a 
l’espai germanetes,en fibra de vidre, 

3.2.  Decoració amb pintura i caracterizació del cap per un 
pare de l’Escola, 

3.3. Confecció dels cabells en llana toronja i rosa en tècnica 
de punt de mitja per una àvia de l’Escola,
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3.4. Confecció de l’estampat de la faldilla 
en patchwork per les mares de l’Escola,  

detall del tipus de retalls de roba per a l’estampat de la 
faldilla, cosits a mà per les mares 

3.5. Construcció d’una  estructura del 
cos de la Gegantona per pares de l’escola 
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COMISSIÓ 2015-2016 
 Fase 4. Aprovació de la subvenció del projecte  per 
Departament d’Ensenyament 

Fase 5. Progrés del projecte 

 5.1 Valoració del pes de la 1a estructura i assessorament 
per fer una segona estructura de fusta a la Casa del 
Entremesos amb la col.laboració de la Colla Gegantera de 
l’Escola Ferran Sunyer. Model d’estructura: Gegantó 
“Pipo”. 
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5.2 Construcció d’una segona estructura menys pesant i 
desestimació de la primera. Construcció de la nova 
estructura a una fusteria del barri. 

5.3 confecció de la faldilla i la camisa per casa especializada 
en labors, 

5.4 El Seguici:  

 1. compra del Cap de Drac a casa especillitzada en figures 
de paper maché, 

 2. Confecció de la cua del Drac (Cucafera) a botiga de 
labors.
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aquí em teniu…



Fase 5. El.lecció del nom de la Gegantona per votació: propostes 
dels noms pels diferents cursos. Recompte de vots: El.lecció de 
“Ciona”. 

…ELS NENS I NENES DE L’ESCOLA VAN DECIDIR JUNT AMB LES 
SEVES FAMÍLIES I ELS SEUS MESTRES QUE EL NOM SERIA:  

DIPUTACIÓ + GEGANTONA  

CIONA
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Fase 6. Bateig de la Gegantona CIONA: 6/5/2016 

El.laboració de la programació de l’acte del 
bateig en coordinació amb la junta de l’Ampa i 
l’Escola 

Contacte amb Grallers de la Colla Castellera de 
la Sagrada Família, “12 Torres”, per al Ball 

Contacte amb els padrins: Escola Auró, Gegant 
Auró; Escola Ferran Sunyer, Gegant Patxoca; 
Diables de Sant Antoni, La Porca de Sant 
Antoni. 



Coordinació amb l’Escola per a fer la cançó de Ball 
de la Gegantona Ciona, coordinació i adaptació 
amb la mestra de música de l’Escola, per adaptar 
“El Gegant del Pi”. Adaptació de la lletra per una 
mare de l’escola. Compra de material per a la 
cel.lebració i CD de música de ball de Gegants. 

Confecció de bandes conmemoratives i elaboració 
de regals conmemoratius d’agraïment a padrins i 
grallers 

Encàrrec de gots conmemoratius del bateig de la 
Ciona com a record ( 1got per a cada nen de 
l’Escola)
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Bateig de la Ciona





Fase 7. Participació en Festes: Inici de la participació de la 
Ciona a la Festa de Primavera de l’escola: lloguer de màquina 
per fer taller de xapes amb dibuixos de la Ciona i el Drac 
pintades i personalitzades pels nens i nenes durant la festa. 
Compra de material amb aquest objectiu, plàstic i papers.  

Fase 8. Conservació de la Ciona:  

Valoració de la necessitat de neteja i conservació del 
vestit i els cabells: neteja del vestit a la bugaderia el 
Juny’16;  Recull de la faldilla amb imperdibles i protecció 
de la Gegantona per evitar que s’empolsegui. Protecció 
dels cabells de llana, en especial. 

Compra de 2 metres de roba amb estampat de la camisa 
de la Gegantona per poder reparar desperfectes de la 
mateixa o modificar la vestimenta. 
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Fase 9. E-mail a Gegants de Catalunya per a demandar 
assessorament en la formació i organizació de la Colla 
Gegantera (requisits legals, etc…) i en la participació en 
sortides de gegants i cerca-viles fora de l’ Escola,  

Fase 10. La Colla Gegantera de l’Escola Diputació: 
El.laboració d’un Reglament regulador de l’activitat de la 
Colla Gegantera i presentació a la direcció de l’Escola per a la 
selva aprovació. Posterior signatura del mateix per Direcció 
de l’Escola i representants de l’Ampa 11/11/2016. 

Fase 11. Col.laboració amb l’Escola:  

Col.locació de la Ciona en el Vestíbul de l’Escola per les 
Festes de la Mercè, a petició de la direcció. Impossibilitat 
per col.locar el Cap de Drac degut a la seva fragilitat.
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Mini-Ciona Lectora: Confecció d’una 
miniatura de la Gegantona Ciona a petició 
de la Direcció de l’Escola per a la 
Inauguració de la nova biblioteca. Cos: 
tècnica de ganxet, “crochet”, encarregada a 
persona especializada en labors. Faldilla: 
estampació sobre roba de cotó (plastificat), 
confecció per la Comissió Gegantona. 
Llibre: feltre, botó i cordell de cuir.
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Mini-Ciona Lectora



Inauguració de la nova Biblioteca: Realització de  
l’ambientació per a la cel.lebració de la 
Inauguració de la nova Biblioteca el 11/11/2016: 
mòbil de llibres, Mini-Ciona, pósters i llibre 
gegant de: “Ciona, Construcció d’una 
Gegantona" (compra de material i el.laboració)
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