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La comissió d’aniversaris esta treballant perquè la celebració de les festes d’aniversari a l’escola continuï vigent. En el següent 
document exposem les normes bàsiques que totes les festes hauran de seguir. 

1) Dates i calendari: Farem festes conjuntes de cicle infantil (P3,P4 i P5) i per un altre cantó primer cicle de primària 
(primer y segón); per tal d’assegurar la realització de les mateixes i l’optimització dels recursos i espais de l’Escola. Farem cinc 
festes durant el curs per cada grup, que són fixes ,durant el cap de semana proposat , a excepció que el mateix dia hi hagi 
proposada una altra activitat d’AMPA. Es faran en divendres tarda o dissabtes al mati, i les famílies interessades accepten les 
dates propossades que son les següents per cada grup: 

•	 Agost, Setembre i Octubre: 19/20 de Octubre per Primaria i 26/27 d’Octubre per Infantil.
•	 Novembre i Desembre: 14 i 15 de Desembre per Primaria i 21/22 de Decembre per Infantil.
•	 Gener i Febrer: 15/16 de Febrer per Primaria i 22/23 per Infantil.
•	 Març i Abril: 19/20 d’Abril per Primaria i 26/27 per Infantil.
•	 Maig, Juny i Juliol: 7/8 de Juny per Primaria i 14/15 per Infantil.

A través del AMPA s’enviarà un correu electrònic a les famílies que celebren els aniversaris dels seus fills o filles , uns 15 dies 
abans de la data més propera de cel.lebració de festa. Cada pare o mare haurà de respondre via AMPA o via membre de la 
comissió, que voldrà celebrar la festa de aniversari. Es necessitarà un mínim de tres famílies per poguer dur a terme la festa, no 
obstant i a criteri de la comissió es podrà dur a terme festes amb un mínim de dos celebrants. La durada aproximada serà de 
2h i 30 min (de 10.30h a 13.00h o de 17:30 a 20:00 horas).

2) Un cop s’hagin apuntat les famílies interessades, la comissió farà una invitació col·lectiva sense fer distincions entre 
les dues classes de cada nivell, ni en cada cicle. També s’enviarà via mail i es publicitarà mitjançant un cartell informatiu. En 
aquest cartell es confirmarà l’assistència. 

3) Organització : les famílies que organitzin la festa hauran de donar el seu mail i/o móvil per facilitar la intercomunicació 
amb la resta de famílies de l’aniversari. Es convocarà a les famílies a una reunió on s’informa de les normes i es fa el repartiment 
de la tasques (compra de: menjar, regals, pastissos). En aquesta reunió assitirà un representant de la comissió i els pares i mares 
que celebrin els aniversaris del seus fills

4) Cost econòmic: les famílies que facin la festa hauran de portar el dia assignat a la reunió organitzativa la quantitat 
de 40 euros, 48 euros en el cas de no ser socis de l’AMPA. Aquest 40 euros serviran per la compra del menjar, els regals del 
nens, els pastissos i el guarniment. Les famílies hauran de pactar qui s’encarregarà de la compres i de la organització del jocs.

Es recomana que l’import gastat s’ajusti al preu indicat, en cap cas es retornaran diners al pares celebrants. La comissió 
facilitarà un llistat de compres de menjar i materials tenint en compte la previsió de nens. Si algú es fa enrere, després de la la 
reunió i abans de la celebració només es retorna el 50% de l’import, llevat de causes justificades.



5) Compres: la comissió facilita un llistat de compres de menjar i material segons la previsió dels nens assistents. Si les 
famílies decideixen quelcom fora del llistat cal que recordin que el menjar ha de ser saludable i adequat pels nens. També s’ha 
de tenir present que hi ha nens/es amb diverses al·lèrgies (si teniu algun dubte en aquest sentit poseu-vos en contacte amb 
qualsevol membre de la comissió)

•	 El pastís: s’encarreguen les famílies que organitzen la festa. 

•	 Els regals: des de la comissió proposem que les famílies acordin una temática de regal educatiu i decideixin una 
despesa máxima (al voltant dels 20 euros). Cada família haurà de comprar el regal del seu fill respectant tant la temática 
escollida com el màxim d’euros pactat. L’alternativa seria que una família compri els regals de tots els nens. Cal que tots 
els regals rebuts siguin iguals entre tots els nens i nenes, per no crear diferències ni discriminacions entre els mateixos”. 

que siguin tots iguals. Per exemple: joc simbòlic i imitació, jocs de regles (de taula, esportius), jocs 
d’exercici (de manipulació, sensorial, de psicomotricitat), jocs de construcció (de ma-
nualitats, d’encaixos, de modelisme, de decoració), etc. No es permetrà el lliurament de cap altre 
regal que no compleixi aquestes normes ni cap regal que no hagin comprat els pares de l’aniversari.

6) Les instal·lacions de l’escola. Podrem fer servir el pati i el menjador. Només farem servir els WC d’aquest mòdul. 
Estarà prohibit accedir al mòdul de les aules així com també a l’aula de psicomotricitat, a la d’informàtica i a la biblioteca/
Espais. El pati i les instal·lacions han de quedar com estaven a l’iniciï de la festa i els pares es faran responsables dels possibles 
desperfectes que poguessin ocasionar. L’entrega de regals, la bufada d’espelmes i el repartiment del pastís es podren fer al 
menjador 

   

7) Els convidats pagaran 2 euros per família (3 euros per família no sòcia de l’AMPA). En concepte de quota d’ús 
d’instalacions i materials. Segons la demanda que hi hagi, es permetrà l’entrada de nens de fora de l’escola en número limitat i 
sota autorització prèvia de la comissió. La comissió d’aniversaris farà el cobrament el mateix dia de la festa. Un criteri possible 
fet servir per aceptar convidats de fora es que la ratio resultant de les famílies celebrants sigui menor a 2 famílies convidades. 
(per exemple si els pares celebrants son 4, podríen portar entre tots fins a 8 convidats , sempre comptan famílies no nens)

8) Es necessiten un mínim de 10 nens/es que confirmin l’assistència per dur a terme la festa.

9) La inscripció com a celebrant o com assistent convidat suposa l’acceptació d’aquestes normes. S’exigeix l’obligatorietat 
de respectar amb rigor les normes establertes, ja que aquestes han estat aprovades per la junta de l’AMPA i el Consell Escolar.
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