COMISSIÓ DE FESTES
Missió i objectius generals
La celebració de festes tradicionals dins de l'àmbit escolar permeten als infants 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 famílies podem ajudar a l'escola a organitzar aquests
moments amb activitats puntuals. Per a poder reforçar el vincle entre les famílies es proposen activitats
fora de l’àmbit pròpiament escolar.
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1. QUÈ: Objectius a assolir el curs 2017-2018
Objectiu
1
2
3
4

Descripció
Compartir les festes tradicionals: escola i famílies. (Cohesió de la Comunitat educativa)
Participar de l’organització de les festes escolars juntament amb l’escola, tant en festes
obertes com tancades a les famílies.
Participar en el disseny i l’organització de la primera festa de comiat dels alumnes de 6è.
Promoure la sostenibilitat en el desenvolupament de les festes

2. COM : Com assolirem els objectius fixats?
2.1. Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2016-2017
Descripció de l’acció/activitat/tasca

Planificar conjuntament amb l’escola el
calendari de festes i les diferents activitats
a realitzar.
Animar a les famílies a participar de les
festes de l’escola. Ja sigui ajudant com a
voluntaris en tasques concretes
d’organització com participant a la
celebració.
Animar a l’escola i famílies a participar
de les festes del barri
Donar suport logístic i fer la mediació
amb l’escola als cursos de P-4 i de 4t per
organitzar les festes d’acollida a les
famílies de P-3 i el sopar de final de curs
junt amb activitats familiars.

Objectiu
que
motiva
1,2,3

Recursos / Observacions

1,2,3

Demanar els voluntaris amb temps via Mail.
Fer cartells animant a la participació. Plantejar
tasques concretes.

1

Participació al carnestoltes, Festes de Gràcia,
Sant Medir, dia sense cotxes, gegants de
Gràcia, etc
Fer saber als cursos de P-4 i de 4t la seva
missió amb temps suficient per a que es
puguin organitzar

1,2,3

Ajustar el calendari de festes de l’escola.

Organitzar conjuntament amb l’escola
les festes de Nadal, Carnestoltes, Sant
Medir, l’intercanvi de llibres per Sant Jordi i
la festa de fi de curs i de comiat dels
alumnes de 6è (la que es fa en horari
escolar)
Gestió sostenible de les festes

2,3

Buscar teatres alternatius per a la festa de
Nadal, logística per festes, contractació
espectacles i subministres, etc…

1,2,3,4

Incloure els gegants en les festes escolars
i festes del barri, animant a les famílies i
alumnes més grans a portant-los.
Manteniment dels gegants en cas de
deteriorament.
Integrar la marxin band de l’escola.
Avaluar juntament amb l’escola cada una
de les festes realitzades.

2,3

Foment del reciclatge: ús de contenidors de
reciclatge identificats amb les diferents
fraccions de residus, ús de gots reutilitzables,
ús de materials reciclats o reutilitzables en el
decorat del concert de Nadal.
Planificar-ho amb l’escola i activitats familiars.

2

Avaluar l’organització i el resultat de les festes
en una reunió a final de curs.

2.2 Pressupost necessari curs 2016-2017
Concepte / Justificació

Import

Berenar xocolatada festa Nadal
Gots de plàstic i plats de plàstic (reutilitzables)
Actuació/Animació festa fi de curs
Organització del comiat dels alumnes de 6è (format a concretar)
Gelats festa fi de curs
Material fungible (material per al decorat del concert de Nadal, material de neteja,
com escombres, pala, etc., manteniment dels gegants)
TOTAL

600€
350 €
1000 €
400 €
300 €
2650 €

3. QUAN : Calendari d’activitats curs 2016-2017
Data
A concretar

Novembre (dia a concretar)
Desembre (dia/es a concretar)
09/02/2018

Activitat / Acció
Reunió inicial escola-comissió per planificar el calendari de
festes.
Reunions d’organització escola-comissió, per planificar
cada festa
Castanyada
Festa de Nadal (Xocolata i coca)
Carnestoltes (Rua carnestoltes)

--

Sant Medir (Aquest any la festa és dissabte)

23/4/2018
Abril (dies de recollida a
concretar)
Juny (dia a concretar)

Festa de Sant Jordi
Intercanvi de Llibres (àmbit barri). Recollida i organització
llibres
Festa Fi de curs i comiat dels alumnes de 6è (a concretar
activitat)
Reunions escola-comissió per avaluar les festes que es
vagin realitzant al llarg del curs.

A concretar

A concretar

Lloc
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola i
voltants
Exterior
escola
Escola
Placa vila
Escola
Escola

