FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES
La comissió de festes de l’Escola i l’AMPA s'encarrega d'organitzar, durant el calendari
escolar, els actes lúdics que es realitzen a l'escola en les que hi participen tant les
famílies com l’alumnat. Algunes ja tenen una llarga tradició dins de la vida de l’escola i
altres s'han anat canviant per incorporantne de noves.
Què fem?
● Treballar continguts de música, habilitats socials i de relació i al mateix temps
implicar les famílies en tasques d’organització i gestió, fentles partícips del dia a
dia al centre i motivant l’alumnat a partir d’elements lúdics i festius.
● Coordinar les festes de l'escola juntament amb la col∙laboració de les famílies i
l’organització de l’AMPA, coordinadora de la comissió de festes i l’equip directiu.

Funcionament de la comissió
:
Actualment les activitats organitzades per aquesta comissió són:
● LA CASTANYADA: on es convida a tots els nens i nenes a castanyes torrades i
ball de castanyada amb mares castanyeres.
● FESTA DE LA TARDOR: organitzada per l’AMPA en la que es prepara una
xocolatada per a totes les famílies de l’escola i música o grup d’animació.
● CELEBRACIÓ DEL DIA DE SANTA CECÍLIA: organitzada per les mestres de
música amb alumnes i/o famílies que ens fan un petit concert.
● EL CONCERT DE NADAL: organitzat des de l'escola, on tots els nens participen
fent un concert a les famílies per celebrar el final de trimestre i el Nadal.
● EL CARNAVAL: Des de l’escola es fa un pregó, unes consignes i al voltant d’un
tema els/les alumnes es disfressen amb la col∙laboració de les famílies.
● SANT JORDI: Jocs florals en els cicles mitjà i Superior.

● JORNADA DEL BRICOLATGE: Organitzada per l’AMPA i l’escola amb l’objectiu
de fer millores a l’escola en col∙laboració amb les famílies, mestres i alumnes.
Finalitzem la jornada amb un dinar de germanor.
● FESTA FINAL DE CURS: l’AMPA l'organitza junt amb l'escola. Al llarg dels anys
ha anat canviant el format d'aquesta festa. Però la finalitat sempre és acomiadar
el curs tots plegats amb un berenar i actuacions o jocs pels alumnes i un sopar
amb tota la comunitat educativa.

