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NORMATIVA DEL FUNCIONAMENT DELS ANIVERSARIS 

 

Des de la Comissió de Famílies es presenta el següent document on s’exposen 

les normes bàsiques que totes les festes d’aniversari que se celebrin a l’escola 

hauran de seguir:  

 

1) Dates i calendari: s’agruparan els aniversaris per nivells (els dos P3, o dos 

P4, etc.). Depenent del nombre de participants de cada mes s’agruparan els 

aniversaris d’un mes o de dos. Les festes es celebraran els divendres a la tarda 

i la data serà triada per totes les famílies celebrants, a excepció que el mateix 

dia hi hagi proposada una altra activitat de l’AMPA.  

Les delegades de cada curs recordaran a la corresponent classe que poden 

contactar amb la persona encarregada dels aniversaris de la Comissió de 

Famílies o bé enviar un correu electrònic a la Comissió 

(families@escolalamaquinista.cat) comunicant el seu interès per a celebrar la 

festa d’aniversari, el dia i el curs.  

2) Una vegada s’hagin apuntat les famílies interessades, la comissió proposarà 

una invitació col·lectiva o les famílies celebrants poden realitzar la pròpia 

invitació, que es difondrà amb cartells a les portes de les aules i als grups de xat 

de les classes. 

3) Organització: les famílies celebrants s’encarregaran d’organitzar entre elles 

la festa com elles acordin. 

Per tal de vetllar que les festes siguin equitatives entre els diferents nens i nenes 

de l’escola no es permet portar a l’escola grups d’animació, pallassos, mags…   

● Plats i gots:  La comissió de famílies disposa de plats i gots de plàstic 

reutilitzables per a no fer tant rebuig de plàstic i ser més ecològics. Aquest 

material estarà a la sala de l’AMPA en una caixa de plàstic. Caldrà rentar-

ho i retornar-ho al seu lloc. 
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4) Compres: les famílies celebrants s’encarregaran de comprar el que creguin 

necessari per organitzar la festa (pastís, menjar, etc.).  

● Els regals: Les famílies celebrants assumiran el cost dels regals, de valor 

pactat entre aquestes.   

Cal vetllar per no crear diferències ni discriminacions entre els nens/nenes 

amb els regals.  

5) Les instal·lacions de l’escola. Podrem fer servir el pati, el menjador dels 

nens ( no pas la cuina ). Per a rentar els  estris i utilitzar nevera haureu d’anar a 

l’office que hi ha al mòdul de serveis, al costat de consergeria.  

Es faran servir els WC del mòdul del menjador. 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’inici 

de la festa (recollit i net) i els responsables de la festa vetllaran perquè així sigui, 

fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es poguessin ocasionar. 

A l’hora de marxar, les famílies celebrants comprovaran que tot quedi en 

perfectes condicions i els espais ben tancats. Del tancament de les portes 

d’entrada se n’encarregaran les dones de la neteja. 

6) Invitacions de fora l’escola: cal acordar entre les famílies celebrants si es 

permet fer invitacions a familiars o amics externs a l’escola, així com el nombre 

d’adults i nens, si és el cas, que cada família podrà convidar. 

7) Acceptació de les normes: 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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