
 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DE FESTES 

DIA:  Dimarts 13 de novembre 

HORA: 17:30 h 

LLOC:  Bar Berlanga 

 

1. Valoració continuïtat i distribució de tasques en les festes realitzades anys 
passats 
 

● FESTA DE BENVINGUDA 
Es valora positivament i es decideix continuar fent-la amb el mateix format: Primeres 
setmanes d’inici escolar, berenar informal i donar resposta als dubtes plantejats per 
les famílies nouvingudes. 

Decidirem més endavant qui s’ocuparà d’organitzar-la el pròxim curs. 

 

● SOLSTICI D’HIVERN 
Enguany s’ha acordat llevar tot contingut religiós a la festa i per tant l’activitat que es 
farà consistirà en un contacontes per a infantil i primer cicle de primària, que es 
realitzarà el dia anterior a la festa. S’ocuparan de la gestió Elisa i Anna. 

La festa estarà organitzada per Marta, Isabel, África i Carolina. De les compres 
s’ocuparà Raquel. Més endavant distribuirem les tasques concretes i convidarem a 
més famílies perquè col·laboren per servir la beguda i el menjar. 

Proposem per estalviar cues, posar dos llocs de venda de tiquets, un a cada banda. 

Per preveure una participació suficient i equilibrada (salat/dolç), es proposa que a 
cada curs se li encomanarà la realització concreta d’aliments (una classe aportarà 
truites, una altra sàndwitxes, una altra coques dolces, etc.). A banda les famílies que 
ho desitgen podran aportar el que vulguen. Es farà circular al respecte que redactarà 
Anna. 

No es farà rifa i es traurà la caixa dels fons solidari per les famílies que vulguen 
participar. 

 

● CARNESTOLTES 
Comptarem amb la participació de l’Estrela Roja, que en acabar el passacarrers de 
l’escola ens recollirà i acompanyarem per eixir totes juntes cap a la festa infantil amb 
xocolatada a la seu de l’Assemblea de Veïns de Benimaclet. 



 

Plantegem la possibilitat que l’escola habilite un espai per fer la disfressa de forma 
col·laborativa junt amb altres famílies i xiquets/es. 

 

● FALLES 
La temàtica la proposarà l’escola.  

A finals de gener sol·licitar permisos corresponents. 

S’ocuparan de l’organització Raquel, Carolina i Marta. 

 

● PARTIT DE FUTBOL 
S’ocuparà de la seva organització Elisa, mare de 1r primària i 3r infantil. 

 

● FESTA FI DE CURS 
Acordem parlar més endavant de la reunió de fi de curs.  

Sí que es comenta que enguany el pressupost de l’AMPA serà menor que altres 
anys. 

 


