
COMISSIÓ DE FESTES I ACTIVITATS FAMILIARS 

 

MISSiÓ I OBJETIUS GENERALS  

La celebració de festes tradicionals dins de l'àmbit escolar permeten als nens i nenes  de 

conèixer i viure la cultura del nostre país i a la vegada són una bona ocasió per a reforçar la 

cohesió de la comunitat educativa, obrir l'escola a les famílies i crear un bon clima. Com a 

pares i mares podem ajudar a l'escola a organitzar aquests moments amb activitats puntuals ja 

siguin tancades als alumnes o amb la participació de les famílies. Per a poder reforçar el vincle 

entre les famílies  es proposen activitats fora de l’àmbit pròpiament escolar.  

 

Membres (Nom,cognoms y adreça electrònica) 

 

Mireia Martinez P-5 mireia1980@hotmail.es 

Silvia Garcia 2er silviagarciatorres@hotmail.com 

Montse Ros P-4 i 2on mrosm@bcn.cat 

montserosmolina@gmail.com 

Diana Caselles p-5 i 2on dianacasellas@yahoo.com 

Anna Borrell P-5 anna_borrell@yahoo.es 

Anna Cols P-5 acols@xtec.cat 

Pau Vives P-4 i 2on  

FULL DE RUTA PEL CURS 2013 -2014  

Objectius a assolir el curs 2013-2014 

Objectiu Descripció 

1  Compartir les festes tradicionals alumnes, pares i mares i mestres. (cohesió de 

la comunitat educativa) 

2  Participar de l’organització de les festes escolars juntament amb les mestres, 

tant en festes obertes a les famílies com amb les tancades als alumnes. 

mailto:mrosm@bcn.cat


3  Fomentar el coneixement i la interrelació entre les famílies de l’escola. 

 

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2013-2014 

Descripció de l’acció/activitat/tasca Objectiu que motiva Observacions 

 Planificar conjuntament amb l’escola el 

calendari de festes i les diferents activitats 

a realitzar.  

 1,2  posar data amb 

l’escola per a fer la 

reunió 

 Animar a a les famílies a participar de la festa. 

Ja sigui ajudant com a voluntaris en tasques 

concretes d’organització com participant en la 

cel.lebració.   

 1,2,3  Demanar els 

voluntaris amb 

temps.  

Fer cartells animant a 

la participació. 

Plantejar tasques 

concretes. 

 Organitzar conjuntament amb l’escola, la 

festa de Nadal, Carnestoltes, l’intercanvi 

de llibres per Sant Jordi i la Festa de fi de 

curs.  

  

 2   

 Organitzar juntament amb l’escola els balls 

dels gegants durant les festes. ho poden fer 

alumnes, com s’organitzen, cançons pels 

gegants... 

  

 2  Comentar-ho amb 

l’escola. 

Avaluar juntament amb l’escola  cada una de 

les festes realitzades. 

2 Avaluar l’organització 

i el resultat de les 

festes en una reunió 

a final de curs 

Organitzar un mp3 amb llista de música de 

festes 

 1,2  Comprar o donació. 

Berenar d’acollida de noves famílies 3  

Realitzar les colònies familiars 3  

Organitzar la rua de carnestoltes 3  

Sopar de pares cloenda del curs 3  

  



 

 

Calendari d’activitats curs 2013-2014 

Activitat / Acció Data Lloc 

 Reunió inicial escola-comissió  per planificar el 

calendari de festes 

 a concretar Escola 

re Reunions d’organització escola-comissió, comissió 

per planificar cada una de les festes 

A concretar Escola 

fe Festa de Nadal (a concretar activitat a organitzar) 21 de desembre 

(tarda) 

Escola 

Carnestoltes (a concretar activitat a organitzar) 8 de febrer Escola 

Festa de Sant Jordi (a concretar activitat a 

organitzar, potser “mercadillo”. 

Intercanvi de llibres (dins l’àmbit del barri) 

23 d’abril 

(divendres 25 

abril) 

Escola 

Festa de fi de curs (a concretar activitat a 

organitzar) 

21 de juny Escola 

Reunions escola-comissió per a avaluar les festes 

que es van realitzant al llarg del curs. 

 a concretar Escola 

Colònies familiars 3er trimestre a concretar 

  

Pressupost necessari curs 2013-2014 

Concepte / Justificació Import 

 Berenar xocolatada festa de nadal  250€ 

 gots de plàstic i plats de plàstic (reutilitzables)  25€ 

 gelats festa de fi de curs  150€ 

 material fungible  120€ 

 actuació/animació festa de fi de curs (a càrrec de l’escola?)  0€ 

mp3 per a llista de música  50€ 

TOTAL  595 

  


