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Presentació

Començar una nova etapa sempre comporta dubtes i gene-
ra inquietuds, sobretot si es tracta dels nostres fills i filles. 
Tant si arribeu a l’escola a P3 com a qualsevol altre curs supe-
rior, us trobareu amb novetats que poden representar algun 
maldecap.

És per això que des de l’AMPA us fem a mans aquesta guia on 
us presentem, a grans trets, el funcionament del dia a dia de 
l’escola, qui som els diferents membres de la comunitat edu-
cativa i com ens interrelacionem entre nosaltres, com podeu 
participar i altres temes d’interès. 

Desitgem que us sigui d’utilitat i si trobeu que manca infor-
mació de qualsevol mena feu-nos-ho saber per poder-la mi-
llorar de cara al curs vinent.

Estem a la vostra disposició.
Benvinguts i benvingudes a l’Escola Pau Casals-Gràcia!

Comissió de Benvinguda
Junta de l’AMPA.
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Comunitat educativa

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació de la comunitat 
escolar en el govern del centre.

Està compost per la directora del centre, 
que n’és la presidenta, la cap d’estudis, un 
representant municipal, un representant del 
personal administratiu, sis mestres escollits 
pel claustre, cinc pares o mares elegits pels 
pares i mares, un pare o mare designat per 
l’AMPA i la secretària del centre, que assu-
meix la secretaria, amb veu i sense vot.

Cada 2 anys es renoven la meitat dels 
membres representants de mestres i de 
pares mitjançant la convocatòria d’elec-
cions.
Les funcions principals són:
-  Participar en l’aprovació del projecte 

educatiu i les seves modificacions, i la 
programació general anual, les normes 
de funcionament i la gestió econòmica.

L’ESCOLA

Al web de l’escola trobareu tota la informa-
ció sobre el centre, la seva organització, la 
seva història...:

I en aquest enllaç podreu consultar tota 
la informació relativa a l’equip directiu, els 
coordinadors/es de cicle, els tutors/es i els 
especialistes: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat
/webescolapaucasalsgracia/ 

Qui forma la comunitat educativa i com s’organitza

L’escola
 Equip directiu
  Directora
  Cap d’estudis
  Secretària
 Equip docent
  Coordinadors/es de cicles
  Tutors/es 
  Especialistes
 Personal administratiu

Consell Escolar

Associació de mares i pares d’alumnes 
(AMPA)
 Estatuts
 Assemblea General
 Junta Directiva
 Comissions de treball
 Delegats/des de curs
 Les juntes de l’AMPA

Garbuix
 Espai de migdia
 Activitats extraescolars

https://sites.google.com/a/xtec.
cat/webescolapaucasalsgracia/
organitzacio/equip-docent
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- Aprovar les propostes d’acords i convenis 
amb entitats i institucions, els criteris de 
col·laboració amb altres centres i l’entorn 
i les directrius per a la programació d’ac-
tivitats escolars i extraescolars.

- Participar en el procediment de selec-
ció i en la proposta de cessament del 
director/a.

- Intervenir en el procediment d’admissió 
d’alumnes i també en la resolució de con-
flictes.

Aquesta informació és un extracte, la troba-
reu ampliada al web de l’escola:

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D’ALUMNES (AMPA)

L’Associació té com a objectius fonamentals 
promoure la intervenció de les famílies en 
el control i gestió del Centre a través del 
Consell Escolar, donar suport i assistència a 
les famílies, cooperar en les activitats edu-
catives, esportives i culturals i informar a les 
famílies dels afers propis de l’associació i de 
l’Escola.

Estatuts
Com qualsevol associació, l’AMPA es regeix 
per uns estatuts on es defineixen uns ob-

jectius, els drets i deures dels socis i sòcies, 
els òrgans de govern, el règim econòmic i el 
règim disciplinari.

L’associació està degudament inscrita al re-
gistre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya.

L’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de 
l’associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable. En l’As-
semblea es decideixen per majoria els as-
sumptes i tots el membres queden subjec-
tes als acords presos, inclosos els absents, 
els qui discrepen i els que s’han abstingut 
de votar.

Es reuneix com a mínim un cop l’any, entre 
setembre i octubre.

La Junta Directiva
Regeix, administra i representa l’associació. 

Està composta pel president o presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, el secretari 
o secretària, el tresorer o tresorera i els o les 
vocals (un representant de cada comissió).

L’elecció dels membres es fa per votació de 
l’Assemblea General i exerceixen el càrrec 
durant un període de dos anys, sense per-
judici que puguin ser reelegits.

Comissions de treball
Per tal de poder desenvolupar les diferents 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/
webescolapaucasalsgracia/ 
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tasques de l’associació, aquesta s’organitza 
en diferents grups de treball o comissions. 
Cada comissió té requisits i propòsits dife-
rents, però acostumen a aprofitar les juntes 
de l’AMPA per posar en comú les tasques 
realitzades.

Les comissions no són estàtiques. Per 
crear una comissió només cal que uns pa-
res s’engresquin per tirar-la endavant al 
voltant d’un tema interessant. Tantmateix 
n’hi ha que desapareixen una vegada han 
assolit els objectius que s’havien fixat.

Comissió de Delegats/des de curs
Els delegats/des són pares i mares escollits 
democràticament pels altres pares i mares 
de la classe amb la finalitat de representar 
els interessos del grup quan sigui necessari. 
També fan d’enllaç entre els tutors i les fa-
mílies, entre altres funcions.

Les juntes de l’AMPA
Són reunions de treball en les que la Junta 
Directiva i els membres de les comissions 
presenten i debaten els temes propis del mo-
ment. Acostumen a ser mensuals i estan ober-
tes a la participació de qualsevol soci o sòcia. 

COOPERATIVA GARBUIX

La cooperativa de treball Garbuix SCCL va 
ser creada el curs 1996-1997 en el marc 
de l’escola Pau Casals Gràcia. Està dirigida 
per la Mònica Gatell i en Francesc Perona. 
Compta amb una àmplia experiència en 
el món del lleure infantil i juvenil. S’ocupa 
de gestionar les activitats extraescolars, el 
menjador i l’espai de migdia.

Els monitors/es de menjador són professio-
nals de l’educació que ben aviat coneixereu 
i apreciareu per la seva dedicació.

 
Garbuix organitza i/o gestiona els següents 
serveis per l’AMPA:

Acollida matí i tarda.
Temps de migdia.
Activitats extraescolars.
Casal d’estiu.
Espai lúdic al mes de juny.

Tota aquesta informació es troba ampliada 
al blog de l’AMPA:
https://ampapauca.wordpress.com/

A més, disposeu d’un correu electrònic per 
resoldre els vostres dubtes:  
ampapaucasalsgracia@gmail.com

Més informació 
http://www.garbuix.org/pauca/
index.html
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A més, la Mònica és la secretària de l’AMPA, 
la qual cosa facilita enormement la ges-
tió de la nostra associació. És per això que 
qualsevol comunicació amb Garbuix la po-
deu fer al mateix correu de l’AMPA: 

 
ampapaucasalsgracia@gmail.com

 
ESPAI DE MIGDIA

La coordinadora de menjador és la Víssia 
Fernández i us podeu dirigir a ella per qual-
sevol dubte o pregunta que tingueu (con-
cretar horari).

L’Espai de migdia comprèn la franja horà-
ria entre les 12.30 i les 15.00 per als nens i 
nenes que es queden a dinar a l’escola. En 
aquest espai els infants dinen i gaudeixen 
d’un temps de lleure abans i després del 
dinar.

El menjador és un servei sota la responsa-
bilitat de l’escola, que la delega en l’AMPA 
anualment en sessió ordinària del Consell 
Escolar. L’AMPA presenta el balanç econò-
mic del curs que acaba i presenta el pressu-
post del següent, les quotes que s’aplicaran 
i qualsevol novetat.

La gestió del dia a dia correspon a la comis-
sió de menjador, que està formada per un 
representant de l’escola, pares i mares vo-
luntaris/es, la secretària de l’AMPA (Mònica 

Gatell) i la coordinadora de monitors (Vís-
sia) en representació de l’empresa encar-
regada del servei “Aramark” i un membre 
de l’equip docent que pertany al Consell 
Escolar.

La tasca principal de la comissió se centra 
en dues àrees:

Funció nutritiva

- Seguir supervisant els menús, insistint en 
la qualitat de la matèria primera.

- Introducció de nous aliments o formes de 
cuinar-los.

- Hem afegit una proposta per als sopars.

Funció educativa de l’Espai de migdia

-  Fer visible l’espai de migdia com un espai 
educatiu que integra tota l’escola.

- Construir l’espai de migdia com un espai 
relacional important de l’escola.

- Revisar i definir un espai de migdia fami-
liar i acollidor.

La Comissió treballa per millorar la qualitat 
i varietat dels àpats, però també incideix en 
el funcionament i en l’organització i té com 
a objectiu implementar l’autonomia dels 
infants i aconseguir un menjador tranquil 
on els infants es trobin com a casa.

Actualment s’està treballant en la redacció 
del Projecte d’Espai de migdia on quedaran 
recollits els objectius a assolir.
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Durant l’espai de migdia els infants po-
den jugar, descansar i relaxar-se. Cada dia 
l’equip de monitors proposa diverses acti-
vitats que els infants trien lliurement. Així, 
els nens i nenes aprenen a escollir, a orga-
nitzar-se el seu oci, etc.

Els infants de P-3 i P-4 fan migdiada després 
de dinar. Els infants que no dormen poden 
descansar en silenci a la mateixa sala o 
poden sortir fora de la sala i fer activitats 
tranquil·les. 

A P-3 són majoria els nens i nenes que dor-
men, i a P-4 cada vegada n’hi ha menys.

Per saber si el nostre fill/a ha dormit podem 
consultar un document, una taula informa-
tiva que es penja cada dia al vestíbul de les 
aules de P-3 i P-4, al 3r pis (durant el primer 
trimestre, que a P-3 pugem a recollir-los a 
l’aula) o al vestíbul de l’escola al costat de 
l’espai de recollida dels infants. En aquest 
document també es pot consultar si ha 
menjat tot el que toca aquell dia: primer 
plat, segon plat i postres.

PROJECTE D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars es regeixen 
pel Projecte d’Activitats Extraescolars (PAE 
2014-2019) que trobareu al blog de l’AMPA: 

https://ampapauca.wordpress.com/
comissions/extraescolar/

El menú mensual de menjador es pot consultar i imprimir 
visitant la web de l’escola o de l’AMPA
https://ampapauca.wordpress.com/
informacio-practica/menu-del-menjador/

Més informació:
https://ampapauca.wordpress.com/comissions/
menjador/ 
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El butlletí de l’AMPA de l’escola Pau Casals arriba a les mot-
xilles dels nostres fills i filles amb una periodicitat idealment 
mensual, de setembre a juny.

Conté informació de la feina que fan les diferents comissions 
que formen part de l’AMPA, informació pràctica de l’escola, 
textos del professorat, col•laboracions diverses de pares i ma-
res de l’escola, entrevistes, recomanacions de llibres, sortides 
per fer en família, les dates de les sortides escolars, receptes 
de cuina…

Recull també les imatges de moltes de les activitats que se 
celebren a l’escola i on es fa evident la participació de mares i 
pares, nenes i nens, mestres, monitores i monitors. Tot plegat 
per fer de l’escola un espai on tots junts, podem construir un 
món millor.

Un dels objectius dels diferents equips de redacció del Notes 
ha estat que la participació dels nens i nenes de l’escola aga-
fi un volum i una proporció més important a cada número. 
L’equip actual vol seguir treballant en aquest línia.

El butlletí sempre està obert a les vostres col·laboracions, 
puntuals o en forma de qualsevol secció permanent que se 
us acudeixi crear.

Si us animeu a participar o voleu contactar amb la comissió 

ampapaucasalsgracia@gmail.com

El Notes
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PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

Des de fa ja un grapat d’anys el projecte de socialització per-
met a les famílies de l’escola reutilitzar els llibres de text i com-
prar a l’engròs gran part del material escolar. 

Estem convençuts que el projecte fomenta aspectes com el 
valor de compartir, la sostenibilitat, la responsabilitat dels in-
fants envers els llibres i que, per descomptat, suposa un bon 
estalvi econòmic per a les famílies.

La comissió de socialització està formada per pares i mares 
voluntaris i voluntàries que gestionen el pressupost, s’encar-
reguen de la revisió dels llibres i contacten amb les editori-
als i proveïdors per ajustar al màxim els preus dels materials 
sol•licitats pels mestres.

A canvi, les famílies s’involucren en la “gran folrada” del 
mes de juliol, on es preparen els lots de material i llibres 
pel curs vinent, es netegen els llibres reutilitzats, es folren 
els nous.

L’HORA DEL PATI

És el projecte de transformació dels patis del Pau Casals en 
què treballen conjuntament l’AMPA i l’escola. Aquest projecte, 
que parteix d’una gran vocació participativa i que ha pres el 
relleu a d’altres processos previs de remodelació dels patis de 
l’escola, tindrà tres etapes: la d’observació/diagnòstic, que és 
la que s’ha fet aquest darrer trimestre (curs 2014-15); l’etapa 
creativa, que es portarà a terme durant la pròxima tardor; i la 
del projecte i execució, que es durà a terme durant el primer 
semestre del 2016.

Projectes de l’AMPA
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Podeu trobar tota la informació del procés 
dut a terme fins ara al blog de l’AMPA:

https://ampapauca.wordpress.com/
lhora-del-pati/

CAMÍ ESCOLAR

Emmarcat dins d’un projecte a nivell de ciu-
tat, l’objectiu principal és proporcionar als 
alumnes uns itineraris segurs i còmodes en 
els trajectes de casa a l’escola.

Durant el curs 2014-15 s’ha dut a terme la 
primera part del projecte, consistent en la 
realització d’enquestes als alumnes i famí-
lies per detectar quins són actualment els 
punts negres que cal millorar.

Actualment s’està treballant en la segona 
fase, la de presentació a l’administració mu-
nicipal de les dades obtingudes per tal de 
poder avaluar quines són les millores tècni-
ques a realitzar.
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EI-3 O P3?

Molts de nosaltres ens vam sorprendre quan vam veure la deno-
minació EI-3. Vol dir Educació Infantil 3 (anys) i és l’equivalent de 
la forma que popularment s’utilitza, P3.

ELS NOMS DE LES CLASSES I L’ORLA

Quan comença el curs, els nens i nenes d’EI 3 inicien un projecte 
participatiu i conjunt per triar el nom de la seva classe. N’anireu 
rebent informació i podreu veure’n els resultats. Un cop s’han 
triat els noms, rebreu una orla amb totes les fotografies del 
companys i companyes dels vostres fills. És molt útil perquè, al 
començar, no ens coneixem massa entre nosaltres. És una bona 
manera de compartir amb els nostres fills el procés de coneixen-
ça de noves amistats. 

CIRCULARS D’INTERÈS SANITARI

La convivència amb la resta de companys i companyes també 
comporta conseqüències en l’àmbit sanitari. En aquest sentit, 
l’equip de mestres i l’equip directiu vetllen per la transparència. 
Ens informen perquè adoptem mesures de prevenció i ens pro-
porcionen material complementari per ampliar la informació. 
Aquestes circulars les rebreu per correu electrònic. Les de detec-
ció de polls són les més freqüents. Cal estar ben alerta.

L’ADAPTACIÓ

Ja haureu vist que l’escola contempla un període d’adaptació 
per als més petits. Cada nen o nena afronta l’entrada a l’escola 
d’una manera diferent. N’hi ha que semblem un pèl angoixats, i 
a vegades som nosaltres mateixos els que ho passem malament. 

Informació pràctica EI3
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Però no ens hem de preocupar. Si el nostre 
fill o filla plora, hem de saber que el deixem 
en bones mans. Confiem en els educadors 
i educadores. 

CADENA TELEFÒNICA

Els delegats/des del vostre curs us faran 
arribar per correu electrònic, i prèvia auto-
rització vostra, un document amb els noms 
dels companys/es de classe, els dels seus 
pares, els telèfons i els correus electrònics. 
També hi trobareu les dates de naixement 
dels/es companys/es de classe, que són 
molt útils per organitzar les festes d’aniver-
saris. 

ENTREVISTA AMB EL/LA TUTOR/A

Quan hagin passat uns mesos, al llarg del 
segon trimestre, el tutor/a del vostre fill/a 
us proposarà un dia i una hora per fer una 
entrevista i parlar sobre l’adaptació dels 
petits/es. Se solen fer en horari de migdia. 
No es fa a principis de curs perquè, dispo-
sant de més temps, s’haurà pogut obser-
var millor l’evolució del nen/a i l’entrevista 
serà més profitosa. En alguns casos, si hi ha 
quelcom urgent a parlar, us poden convo-
car quan ho considerin oportú. Rebreu la 
proposta en una circular (dins la motxilla) 
que haureu de retornar firmada. 

CONSULTES PUNTUALS AMB EL/LA 
TUTOR/A

El millor moment per comentar qualsevol 
inquietud puntual amb el/la tutora dels 
vostres fills/es és al recollir-los de classe. 

ALTRES NOTIFICACIONS VIA MOTXILLA

Reviseu diàriament la motxilla dels vos-
tres fills. Dins hi podreu trobar circulars on 
s’anuncia la data d’una sortida i les coses 
que cal posar dins la motxilla; se us dema-
narà que porteu una bossa marcada amb 
el nom per recollir els treballs de final de 
trimestre; se us sol•licitarà material per a 
activitats concretes... 
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Los quotes de l’AMPA s’aproven cada any en l’assemblea ordinà-
ria que se celebra a l’octubre i, per tant, poden variar. En aquest 
apartat us oferim informació orientativa basada en les dades de 
l’any 2014-2015.

QUINS PAGAMENTS HAURÉ DE FER 
(MENJADOR, SOCIALITZACIÓ, SORTIDES) 

Pagaments que cobra l’AMPA

Les quotes de l’AMPA es cobraran en un únic pagament mensual 
i són les següents:

• Quota per organització i gestió de l’AMPA: Es cobren 10 quotes 
(de setembre a juny) i es fa una rebaixa a les famílies amb dos 
o més fills a l’Escola.

• Quota pel servei de menjador: Cobreix el dinar i l’espai de mig-
dia (tallers, monitors, etc.) entre les 12.30h i les 15.00h per a 
aquells nens i nenes que es quedin a dinar. Són 10 quotes. Les 
quotes de setembre i de juny són més barates que la resta de 
mesos. 

• Quota de socialització: A Educació infantil (P3 a P5) es cobra 
una única quota al juliol, en concepte de quaderns i material 
que fan servir a l’aula i comprat a l’engròs surt més barat. A 
primària (1r a 6è) es cobren 3 quotes (maig, juliol i novembre) 
per a la socialització dels llibres de text i la compra a l’engròs 
d’altre material. L’AMPA informarà del calendari de cobra-
ments.

• Material i fotocòpies: Són 9 quotes (d’octubre a juny). Es tracta 
de material escolar i fotocòpies que es fa servir durant l’horari 
lectiu.

• Extraescolars: Només aquells nens i nenes que realitzin alguna 
activitat extraescolar organitzada per l’AMPA.

Pagaments i altres temes econòmics
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Pagaments que cobra l’Escola
• Sortides i convivències de l’Escola: Són 

les sortides durant el curs i dins l’horari 
escolar que es fan amb els i les mestres de 
l’Escola (teatre, museus, excursions...) així 
com les colònies a partir de P4. Les cobra 
l’Escola directament en 3 pagaments (a 
l’octubre, desembre i març). Abans de co-
brar aquestes quotes, l’Escola informarà 
per correu electrònic i també en paper a 
principis de curs de l’import i el calendari 
de pagaments.

QUINES OPCIONS TINC PER FER ELS 
PAGAMENTS (DOMICILIACIÓ, ETC.)

Els pagaments a l’AMPA es poden domici-
liar, es poden anar a pagar directament al 
banc i també es poden pagar a la Secretaria 
de l’AMPA. 

Els pagaments a l’Escola es poden domici-
liar, es poden anar a pagar directament al 
banc i també es poden pagar a la Secretaria 
de l’Escola. 

AJUTS DE MENJADOR

Què són: ajuts concedits pel Consorci 
d’Educació de Barcelona, per assegurar l’ac-
cés al servei de menjador dels nens i nenes.
 
Per a qui: s’adreça a famílies amb ingressos 
baixos.

Quantitat de l’ajut: depenent dels ingres-
sos de cada família, l’ajuda podrà ser de 
3,00€ o 6,00€ al dia. 

Quan es demana: L’Escola informarà per 
correu electrònic de l’obertura de la con-
vocatòria i del termini per presentar la 
sol•licitud. Cada curs s’obren dos terminis 
per a la presentació de les sol•licituds, que 
acostumen a ser a principis de juny i a prin-
cipis de setembre.

Com es demana: caldrà omplir la 
sol·licitud, aportar la documentació re-
querida i presentar-ho tot a la Secretaria 
de l’Escola. 

Com es rep l’ajuda: La concessió d’aques-
tes ajudes suposarà una rebaixa directa de 
la quota que cobrarà l’AMPA en concepte 
de menjador, en cap cas el Consorci ingres-
sarà els diners directament a les famílies 
beneficiàries.

FONS SOLIDARI DE L’AMPA

Què és: fons econòmic que surt del pressu-
post de l’AMPA amb l’objectiu d’assegurar 
que tot l’alumnat del Pau Casals pugui ac-
cedir a les activitats educatives. 

Per a qui: famílies que tenen problemes 
per fer front a les despeses d’escolarització 
dels seus fills i filles.
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Es pot demanar ajut per: les sortides i convi-
vències de l’Escola, les despeses de fotocòpi-
es, les despeses de quotes de l’AMPA i la quota 
de novembre de socialització dels llibres.

NO es pot demanar ajut per: servei de 
menjador (atès que ja hi ha les beques del 
Consorci d’Educació).

Quantitat de l’ajut: es valorarà cas per cas, 
però en qualsevol cas no cobrirà més del 
80% de la despesa.

Quan es demana: a principis de curs (octu-
bre-novembre). L’AMPA informa per correu 
electrònic de l’obertura de la convocatòria 
i del termini per presentar la sol•licitud. En 
cas que durant el curs canviï la situació eco-
nòmica d’alguna família, caldrà posar-se en 
contacte amb la Secretaria de l’AMPA per 
valorar la concessió de l’ajut.

Com es demana: caldrà omplir la sol•licitud, 
facilitar la documentació justificativa de la 
necessitat i presentar-ho tot a la Secretaria 
de l’AMPA.

Altres dades: la seva assignació és confi-
dencial.

A QUI EM PUC DIRIGIR SI NO ENTENC 
ELS REBUTS DE L’AMPA

A la Mònica Gatell, Secretària de l’AMPA, 
o al correu electrònic 

ampapaucasalsgracia@gmail.com
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Festes

FESTES QUE CELEBREM A L’ESCOLA

Al llarg de l’any se celebren diverses festes, tant organitzades 
per l’escola com per un grup de dinamització amb el qual tra-
dicionalment han estat involucrats els delegats i delegades. 
Les festes són un molt bon moment per relacionar-nos com 
a membres de la comunitat escolar. Us animem a tots/es a 
implicar-vos en el procés d’organització d’aquests actes. Les 
celebracions es notifiquen per correu electrònic tan bon punt 
s’acosti la data de la festa. És molt important que, en la mesu-
ra del possible, tots hi participem i hi puguem col•laborar per 
gaudir-ne junts/es i fer-les nostres.

Festes que promou l’escola:

Aquestes festes s’acostumen a celebrar al pati de grans de l’es-
cola (entrada pel carrer Legalitat), normalment els divendres a la 
tarda en acabar l’horari lectiu.

• Festa de la Castanyada: En aquesta festa els pares i mares ens 
unim als petits per  compartir castanyes torrades i cançons. 

• Santa Cecília: La festa de la música la celebren els nens 
exclusivament en horari lectiu. Canten cançons i toquen 
instruments durant tota la setmana a partir dels projec-
tes educatius del centre.

• Nadal: L’escola organitza uns concerts nadalencs. S’organitzen 
els horaris per classes i, durant un matí abans de les vacances, 
els pares i mares podem veure els nostres fills/es cantant nada-
les. Els concerts se celebren al gimnàs de l’escola.

• Carnaval: El Carnestoltes ens enviarà instruccions perquè 
durant tota la setmana els nostres fills/es arribin a l’escola un 
dia amb un barret, un altre amb pijama, l’altre amb la cara 
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pintada… El divendres a la tarda pares 
i mares estem convidats a acomiadar el 
Carnestoltes fins l’any vinent. Cada clas-
se prepara música i danses.

• Sant Jordi: Els nens i nenes presenten 
les seves creacions literàries als Jocs Flo-
rals que organitza l’escola. D’entre totes, 
se n’escullen les guanyadores, que des-
prés es llegeixen davant de tota l’escola. 
Els pares i mares poden assistir a aquest 
acte, que s’organitza per cicles. A més, al 
llarg de tota la setmana, avis i àvies vo-
luntàries fan de conta-contes a les classes 
dels seus néts i nétes.

Festes que promou l’AMPA:

L’AMPA organitza una sèrie d’actes festius 
que tenen com a objectiu cohesionar la 
comunitat escolar i crear i reforçar vin-
cles des d’una perspectiva participativa, 
lúdica, cultural i educativa. Aquestes ce-
lebracions se solen dur a terme al pati de 
grans de l’escola (entrant pel carrer Lega-
litat), o a altres espais com el gimnàs. Tant 
la quantitat de festes com el seu format 
i programa poden variar en funció dels 
recursos i les inquietuds del moment. Du-
rant els últims anys, tradicionalment s’han 
celebrat:  

• Festa de Benvinguda: se celebra a prin-
cipis de curs, un divendres a la tarda des-
prés de les classes. L’objectiu de la festa és 

donar la benvinguda a totes les famílies, 
i molt particularment a les noves, tant les 
d’EI-3 com les que entren a nivells supe-
riors. La xocolata desfeta i els melindros 
han esdevingut un clàssic d’aquest esde-
veniment. 

• Festa de Nadal: Acomiadem el primer 
trimestre de curs abans de les festes de 
Nadal. Se solen oferir tallers per als nens i 
es canten nadales. També s’organitza una 
fira de joguines de segona mà (que es re-
cullen entre les pròpies famílies) a preu 
simbòlic.

• Festa de Primavera: Acomiadem el se-
gon trimestre de curs abans de les va-
cances de Setmana Santa. Hi ha tallers 
i, aprofitant que cau per les rodalies de 
Sant Jordi, es celebra una marató de lec-
tura i es venen llibres, música i pel•lícules 
de segona mà (que es recullen entre les 
pròpies famílies) a preu simbòlic. En fun-
ció de l’any, hi podem trobar un cercavila 
que surt de l’escola, una botifarrada, cur-
ses....

• Festa de final de curs: En aquesta festa 
ens acomiadem del curs escolar abans 
que comencin les vacances d’estiu. En-
tre tots s’organitza l’espai del pati en 
funció dels actes que s’hagin previst. 
Els últims anys, per exemple, s’ha or-
ganitzat un sopar de carmanyola en 
què cada família porta el seu menjar 
per compartir.
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A l’escola assaja el grup musical The mama’s 
and the papa’s, integrat per pares i mares 
d’alumnes i exalumnes, que sol amenitzar 
els actes festius. 

A les festes també s’organitzen rifes i sorte-
jos per recaptar fons. 

Tots els diners que es recullen durant 
aquestes festes es destinen al fons solidari 
(vegeu-ne l’apartat corresponent).

Els pares i mares de l’escola també ens cui-
dem, fem exercici i ens divertim! Aprofitant 
les instal·lacions que ens cedeix l’escola, a 
partir de les 20-20:30 h del vespre, i pràcti-
cament cada dia de la setmana, tenim ac-
cés a diverses activitats a les que us podeu 
apuntar si hi esteu interessats/des. Aques-
tes poden variar d’any en any segons la ini-
ciativa i la demanda. Som nosaltres matei-
xos, pares si mares, que en podem proposar 
de noves i promoure-les perquè es duguin 
a terme. 

Aquest curs podrem gaudir de:
- Futbol de mares 
- Futbol de pares
- Zumba
- Bàsquet mixt 

Totes aquestes activitats són obertes i gra-
tuïtes per a tothom, a excepció de Zumba, 
que té un cost per pagar al professor i un 
número de places limitades degut a la ca-
pacitat del gimnàs. És per això que cal con-
sultar la disponibilitat de places. Per més 
informació, poseu-vos en contacte amb: 

ampapaucasalsgracias@gmail.com 

Activitats per a mares i pares



Bateguem junts!


