
COMISSIÓ DE FESTES

AQUESTA ÉS LA NOSTRA COMISSIÓ

PARTICIPEM EN ELS ACTES FESTIUS DE 
L’ESCOLA I DEL BARRI:

- CASTANYADA
- RUA DE SANT ANDREU
- CARNESTOLTES
- SANT JORDI
- CERCAVILA
- FESTA DE FI DE CURS

I TAMBÉ COL.LABOREM:

- MARATÓ DE TV3



PARTICIPEM EN LA CASTANYADA



ORGANITZEM LES DISFRESSES DE LA RUA 



FEM L’OBRA DE SANT JORDI



TAMBÉ TENIM GRUP DE TEATRE



TAMBÉ TENIM COLLA DE TABALS



DISFRESSEM EL MILCARES EN LES DIFERENTS FESTES DE L’ESCOLA



ORGANITZEM LA FESTA DE FI DE CURS



Durant aquest curs hem iniciat el projecte pati amb l’objectiu de 
potenciar el valor i ús de l'espai exterior com a context educatiu de 
l'escola.
Treballem perquè tota la comunitat educativa recicli correctament
Realitzem jornades educatives amb famílies i infants sobre el 
mediambient.
Comptem amb un hort ecològic.
…

Tenim més idees per implementar, i qualsevol ajuda de persones que 
vulguin col•laborar en aquest projecte serà molt enriquidor per tota la 
comunitat que integra aquesta escola.

Volem en la idea planetària d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la 
intervenció en l’entorn més immediat.

COMISSIÓ NATURA



ESPAI MIGDIA
Objectius millor assolits: 
* Consolidar el projecte pedagògic: convivència de 
l’alumnat de diferents edats, coherència amb el 
projecte d’escola.
* Seguiment i valoració dels menús.
* Canvi de gestió econòmica (de l’escola a cet10)

Objectius amb més marge de millora: 
* Fer més visible l’espai migdia (tot i que 

hi ha hagut millora).
* Incorporar alumnat a la comissió.



COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
• Proposta provisional d’activitats extraescolars per al curs 2017-18

• Confirmarem preus al setembre.
• La coordinació de les activitats extraescolars l’assumirà una persona de l’espai migdia.



COMISSIÓ COEDUCACIÓ

• Proposició i consolidació de la comissió de coeducació.

• Proposta de fer 3 xerrades de coeducació per les famílies
dins el marc del projecte de pati durant els primers quatre
mesos del curs 2017-2018.

• Proposició a l'escola per integrar-se a la Xarxa d'escoles per 
la igualtat i la no discriminació en el curs 2017-2018.


