LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE L’AMPA DEL PI D’EN XANDRI
L’objectiu de la Comissió de Festes és assegurar un calendari festiu complert i equilibrat
durant el curs escolar (a poder ser amb una celebració cada dos mesos). Aquestes festes
poden ser organitzades directament per la comissió o per altres grups de famílies
interessades. En aquest últim cas, la comissió serà la responsable d’assegurar-se que hi
ha gent amb ganes de tirar-ho endavant i oferir-los l’ajuda i els recursos necessaris
(relació amb l’escola, pressupost necessari, comunicació, experiència...).
Algunes de les festes d’aquest calendari poden ser el Nadal, Carnaval, Sant Jordi,
Cercavila de les escoles (Pinyot) i la Festa Fi de Curs. Val a dir que aquestes són les
festes que, després de molts anys, s’estan celebrant a dia d’avui però que es considera
del tot oportú que la comissió decideixi canviar-les o afegir-ne de noves en funció de la
situació i les necessitats que hi hagi en cada moment. Per exemple, es pot plantejar
treballar conjuntament amb l’escola en la festa d’inici de curs si es creu convenient, o es
pot decidir de complementar qualsevol altra jornada d’alguna altra comissió (com una
possible jornada de bricolatge, una cursa esportiva o un mercat de segona mà).
Nadal
Antigament, l’AMPA celebrava una festa per Nadal en la que hi participaven els nens i
nenes i es convidava a totes les famílies. Un patge visitava l’escola conversava amb
l’alumnat i portava un regal per l’escola. Amb el temps, però, la festa va anar perdent
força. Primer es va passar a dins el gimnàs amb el que els famílies van deixar de poderhi assistir i, mica a mica va anar perdent el sentit perquè no vam ser capaços de trobar
un model comú amb l’escola. Es van provar diversos formats com donar més valor a les
accions solidàries que es realitzen a l’escola, contractar a un conta-contes, passar-ho a
l’horari de migdia i separar-ho per franges d’edat... però cap d’ells va acabar de funcionar
del tot. Per això, i tenint en compte que les dates de Nadal ja són molt plenes d’altres
activitats a l’escola (pastorets, cantates, tió, amics invisibles, campanyes solidàries...) es
va decidir deixar la festa en mans de l’escola i donar-los únicament el suport per decorar
l’escenari per les cantates i la festa.
En aquest cas, la tasca de la comissió és coordinar-se amb l’escola per saber què s’ha
de guarnir i decidir dates de treball tenint en compte totes les activitats que s’han de
realitzar (pastorets, assaig de cantates...). També cal fer una crida (normalment a les
famílies d’infantil) perquè ajudin a decorar l’espai. Sovint es compta amb la col·laboració
de Paidos, que durant el temps de migdia fa tallers amb els infants perquè facin algun
element que es pugui utilitzar com a decoració. En la sala de l’AMPA hi ha material
utilitzat d’altres anys (faldó negre per l’escenari, elements decoratius i fins i tot un tro pel
patge reial). Caldria fer un inventari del material que tenim, mantenir-lo en bon estat i tirar
el que no es consideri que ja no es farà servir.
L’any 2018, Paidos va fer la proposta de crear un nou projecte per Nadal consistent en
organitzar un Quinto intergeneracional (amb els avis de la residència) durant la jornada
intensiva del dia 21. La idea és que els nens i les nenes de 5è siguin els encarregats de

muntar-lo (difusió, coordinació...) i fins i tot de cantar les partides (per això organitzen un
taller amb l’alumnat perquè aprenguin a fer-ho).
Paidos va demanar a l’AMPA que donéssim continuïtat al projecte fent-nos càrrec d’una
sessió oberta a tot el barri després de l’horari escolar en que els beneficis fossin destinats
a un projecte solidari. Finalment es va considerar que era una bona oportunitat perquè
les famílies de 6è poguessin recaptar diners pel viatge de fi de curs. La comissió de festes
hauria de procurar que hi hagués continuïtat en aquest projecte fent de pont entre els
diversos anys i oferint la seva ajuda sempre que sigui necessària.
Carnaval
Davant la negativa de l’escola a celebrar el Carnaval, les festes de disfresses
organitzades per les delegades al Passeig Gaudí després de l’horari escolar eren
freqüents. L’any 2014 la comissió de festes va agafar la petició d’agrupar totes aquestes
celebracions i fer-les dins del pati de l’escola (amb llum i lavabos). Des de llavors la
comissió s’encarregà d’oferir aquest espai i es coordinà amb l’escola perquè aquesta
celebració es pogués dur a terme. D’aquesta manera, es va poder recuperar, ni que fos
de manera simbòlica, el Carnaval a l’escola i, així, els nens i nenes podien disfressar-se
i ballar amb els seus companys de classe. Els de 6è repartien xocolata desfeta (pagada
per l’AMPA), hi havia un taller de maquillatge i fins i tot, algun any, va venir el Gall de
Carnaval a visitar-nos.
El 2017, l’escola va recuperar el Carnaval i, des de llavors, la festa de l’AMPA va deixar
de tenir sentit. Tot i així, després de que l’any 2016 un grup de famílies de 2on
participessin amb èxit a la rua infantil del poble, l’any 2017 es va decidir d’ampliar la
participació a tota l’escola. Un grup de famílies va fer una proposta i la comissió de festes
va ajudar en la iniciativa. D’aquesta manera un munt de famílies va participar com a
escola a la rua de Carnaval de Sant Cugat amb la comparsa dels jocs olímpics. Es va
buscar un tema prou ampli perquè tothom s’hi pogués sentir a gust tot i que es van
intentar buscar temàtiques per cursos per homogeneïtzar la comparsa. Va ser un dia molt
divertit i va ajudar a fer pinya. El següent any es va repetir la iniciativa amb la temàtica
del Cinema (seguint amb la idea de triar el tema de la setmana cultural). Per tal de
potenciar la participació col·lectiva es va organitzar la tarda del divendres anterior una
jornada de preparació de la rua amb tallers amenitzada amb música.
De cara a properes edicions caldria decidir si es vol escollir un tema prou ampli perquè
tothom s’hi pugui sumar (però que pot restar presència a la rua) o per el contrari es vol
limitar la temàtica per tal de fer una rua més vistosa però que pot tirar enrere a algunes
famílies. En qualsevol cas es valora positivament, i quasi es creu imprescindible, el fet
de buscar activitats que animin l’estona durant la rua perquè no es faci pesada.
Sant Jordi
Per a la festa de Sant Jordi, la comissió de festes es coordina amb les famílies de sisè i
la direcció de l’escola per a organitzar la venda de roses i llibres nous i de segona mà.

La idea és portar l’esperit de la festa a l’escola i que, així, els nostres fills i filles puguin
passar per la parada de llibres i roses en algun moment del dia, al mateix temps que
facilitem a les famílies el fet de comprar una rosa o un llibre (durant l’entrada i la sortida)
i aconseguim alguns ingressos pel viatge de sisè.
En anys anteriors la festa estava organitzada exclusivament per la comissió però des de
que les famílies de sisè se’n van fer càrrec, es tracta d’assegurar que l’esperit de la festa
no es perdi (la parada estigui oberta tot el matí perquè els nens/es hi puguin passar, per
exemple) i per fer el traspàs d’un any a l’altre (guardant, per exemple, els llibres de
segona mà).
Projecte “Pinyot”
La comissió de festes també és la responsable del Pinyot, el gegantó que es va construir
ja fa uns anys. La comissió és l’encarregada de fer sortir el Pinyot sempre que sigui
necessari (cercavila bianual de les figures de les escoles, celebracions,
manifestacions...).
El Pinyot va néixer a proposta de l’AMPA i l’escola el va agafar com a projecte d’escola
amb la col·laboració dels geganters. El personatge es va crear a través d’un concurs de
dibuixos en el que hi van participar els nens i nenes de l’escola. També se li va escriure
una història.

CONTE DEL NOSTRE
PETIT PINYOT.docx

Creiem que el Pinyot està poc utilitzat. No hi ha nens/es que el puguin fer ballar i no tenim
cap grup de música que l’acompanyi. Això fa que cada cop que hi ha cercavila haguem
de fer un curs especial i hi hagi poca assistència de famílies. Caldria treballar perquè
aquest tingui un ball propi que coneguin tots els nens i nenes i que estigui més present
en totes les celebracions que es facin a l’escola.
La cercavila de les escoles es fa cada dos anys organitzada per la colla de Geganters,
les escoles, les Ampes i l’Ajuntament (la regidoria de Cultura i la d’Educació). La feina de
la comissió és coordinar-se amb geganters (escoles@gegantersdesantcugat.cat) i l’escola per
tal de poder participar i assegurar-se de tenir prou participació el mateix dia.

A continuació s’adjunta la informació de l’edició del 2017 com a referència.

informació paper
escoles 17.doc

Cal assegurar-se que l’escola hagi demanat el taller que l’Ajuntament ofereix dins del Pla
d’entorn perquè els Geganters ensenyin a portar el gegantó a l’alumnat de 5è i 6è.
L’última edició (2017) va ser feixuga, amb poca participació i força lenta. Per això
proposem de fer un taller de capgrossos unes setmanes abans i que vinguin més nens/es
amb el seu caparrot per acompanyar el Pinyot. També es pot buscar alguna activitat per
poder fer durant la rua perquè sigui més divertida (ball, cançó, animació...). En aquesta
línia s’ha demanat al Joan Pau Chávez (pare de l’escola) que faci una cançó i al Roger
Cusidó (monitor de Paidos) que en prepari un ball.
Festa Fi de Curs
La Festa fi de curs és l’acte més important que organitza la comissió (per nombre
d’assistents com per càrrega de treball). La festa de fi de curs és el punt de trobada de
tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, monitors i famílies) just abans de les
vacances d’estiu. La festa està plena d’activitats: proves i jocs organitzats per Paidos,
exhibició de balls, sopar de germanor, tómbola i ball. Creiem que tenim una festa fi de
curs, molt complerta i en la que hi participen més de 1100 persones i tant la comissió
com l’escola estem satisfets amb el resultat. Tot i que la festa només intenta cobrir
despeses, aquesta és una font de finançament important de l’AMPA gràcies als beneficis
del bar (gestionat per la comissió de Bar).
La festa té un format de tarda/nit amb el següent horari d’activitats:
17:30 Obertura de portes/inici proves i activitat
19:30 Fi de proves/inici batucada
20:00 Inici exhibició de balls

21:00 Muntatge de taules i sopar
22:00 Tómbola i parlaments
22:30 Balls pares/monitors/mestres
22:45 Karaoke/DJ
1:00 Fi de festa
Com es pot veure, és un programa molt condensat amb el que és molt important no
endarrerir-se massa i que les activitats siguin el més curtes i dinàmiques com sigui
possible. La festa és llarga, amb el que la gent acostuma arribar de forma esglaonada a
partir de les 17:30. Això fa que les activitats de primera hora a vegades punxin.
Segurament la calor que fa el mes de juny tampoc hi ajuda. Per això podria estar bé
buscar-hi alguna solució. Alguna possibilitat seria millorar les ombres (amb carpes, per
exemple), moure-ho al Passeig Gaudí (tot i que es complica el tema dels accessos i la
festa queda més dispersa), fer activitats refrescants (amb aigua) o més tranquil·les
(escape room).
Amb l’objectiu de fer la festa més participada i descarregar de feina a la comissió algunes
de les activitats de la festa es deleguen a altres persones. Així, per exemple, la tómbola
està organitzada per les famílies de 5è (que tenen un primera oportunitat per començar
a recaptar diners pel viatge de 6è), l’exhibició de ball es delega a les famílies de 3r, les
proves i jocs de l’inici de festa estan organitzades per Paidos, el servei de Bar per la
Comissió de Bar i la recollida selectiva per la Comissió de Sostenibilitat. La feina de la
comissió és, doncs, coordinar totes aquestes activitats, encarregar-se de la
infraestructura i assegurar-se que tot rutlla sense cap problema.
És filosofia de l’AMPA que la majoria d’activitats siguin autofinançades. En el seu dia
també es va decidir que no es volia utilitzar l’entrada de la festa com a font de
finançament de l’AMPA. És per aquest motiu que es posa un preu a l’entrada per tal de
cobrir les despeses originades principalment, pel lloguer de l’activitat de reforç als racons
de Paidos (inflables, espectacle, tallerista..), de l’equip de so i de l’ambulància. Com que
el darrers anys l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les taules i cadires el preu de l’entrada
està sobre els 2 euros. El fet de vendre entrades ens permet també tenir un aforament
més limitat i tenir un control de la gent que entra en el recinte. S’intenta vendre el màxim
número d’entrades anticipadament per tal de poder fer una bona previsió dels assistents
i per evitar, en cas d’haver de cancel·lar, que la festa generi pèrdues. És per aquest motiu
que l’entrada a la mateixa nit s’acostuma a vendre més cara (a uns 4 euros).
L’ambulància normalment s’ha de reservar amb temps doncs si no, és difícil trobar-ne un
disponible. Normalment no ens ha fet falta i només acostuma a atendre casos de poca
severitat (petits talls, alguna rascada) però es considera interessant tenint en compte
l’elevat número d’assistents.

L’equip de so s’acostuma a llogar ja que el que té l’escola no és prou potent. L’Ajuntament
ens demana la instal·lació d’un limitador per poder posar música més enllà e les 11 de la
nit. Per poder-ho fer, demanem una subvenció a Medi Ambient de l’Ajuntament per cobrirne les despeses.
La llista de tasques detallada podria ser la següent:
Abans de la Festa
•

•
•

Acordar amb l’escola data i possibles novetats. Assegurar-se que l’escola
demanarà la tarima de 8x6 amb baranes i, a poder ser, amb dues escales, les
tanques, els punts de llum i el permís fins les 2:00. Veure si necessitem entrar
instància a l’Ajuntament amb el permís d’ocupació d’equipament municipal.
Acordar amb Paidos la temàtica de les proves i possibles novetats. Començar a
buscar activitat complementària
Reservar ambulància
LAFUENTE
ambulancia 2018.pdf

•
•

•

Demanar a l’Ajuntament, a través de la coordinadora d’AMPAs de Sant Cugat, les
taules i cadires per la festa
Publicar al butlletí la data de la festa perquè la gent se la pugui reservar
https://us9.campaignarchive.com/?u=11eb81147880d66798637ebb8&id=12921384d6
Llogar l’equip de so
201718_082 Watts
Mobil equipo sonido

•
•

Parlar amb les famílies de 5è perquè organitzin la tómbola (i assegurar-se que no
s’allargui massa)
Parlar amb les famílies de 3r perquè organitzin els balls
Festa fi de curs.msg

•
•
•
•

Parlar amb la comissió de bar per si hi ha alguna novetat (està bé que reservin
tiquets pel servei de seguretat, per l’ambulància, pels de l’activitat, pel DJ...)
Parlar amb la Batuescola perquè vinguin a tocar amb els grups de pares/mares i
alumnes (assegurar-se que no s’allargui massa)
Buscar DJ, parlar amb Paidos perquè recullin peticions de música de l’alumnat
Buscar el “servei de seguretat” (dos nois/es que es passegin pel recinte
assegurant que no hi ha cap incident i que ningú no va a la zona que està tancada

•
•
•
•

•

•

i que a partir de les 20:00 s’encarreguin també de la porta d’accés perquè no entri
ningú i no surti cap nen/a sense el permís d’un adult). Normalment són monitors/es
de Paidos d’una altra escola
Dissenyar les entrades i imprimir-les (normalment es fa amb paper adhesiu perquè
la gent s’hi escrigui el nom i se les enganxi)
Dissenyar la ubicació de les taules i buscar responsables per fer el
muntatge/desmuntatge
Comprar rotllos de paper per les taules (mirar que no n’hi hagi a la sala de l’AMPA).
Assegurar-se que l’escola posarà paper de WC als lavabos
Posar notícia al butlletí anunciant la festa i els dies de venda
https://us9.campaignarchive.com/?u=11eb81147880d66798637ebb8&id=ab6487d002
Vendre les entrades (normalment s’intenta combinar matí i tarda i que hi hagi dies
diversos). Donar a l’escola les entrades “becades” per les famílies que ho
necessitin (l’escola ens diu quantes necessita i elles les reparteixen). Les mestres
i el personal de Paidos entren sense pagar (ens han de dir quants seran per poder
fer una previsió de taules)
Enviar butlletí especial amb informació complerta sobre la festa, demanant
voluntaris/es i peticions musicals pel DJ
https://mailchi.mp/8ff3a2e6a7e3/butllet-del-mes-de-juny-festa-fi-de-curs-vendade-llibres-savi-hort-2818417?e=919c356e90

El dia de la Festa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar presents mentre muntin l’equip de so
Coordinar tots els participants (Paidos, Bar...) i voluntaris (especialment a la porta)
Fer que s’acompleixi l’horari (tallant activitats que s’allarguin i assegurant-se que
les activitats estiguin a punt a l’hora que els toca)
Assegurar-se que el servei de seguretat funciona i assignar-los les tasques
corresponents (posar-los a la porta quan toca, definir-los punts crítics)
Donar els missatges pertinents per megafonia
Resoldre qualsevol incidència
Anar controlant l’estat dels lavabos
Organitzar el muntatge de taules i cadires abans de sopar
Anar recollint taules i cadires a mesura que es vagin buidant després del sopar
Finalitzar la festa a l’hora acordada
Recollir, netejar el recinte i tancar la porta

Després de la Festa
•

Assegurar-se que el recinte ha quedat en condicions

•
•

Parlar amb l’escola per assegurar-se que tot està bé i fer una valoració
Enviar missatges d’agraïment als organitzadors/voluntaris demanant feedback
Festa fi de curs.msg

•

Festa fi de curs
(1).msg

Festa fi de curs
(3).msg

Festa fi de curs
(2).msg

RE Festa Escola Pi
d'en Xandri Dissabte

Tancar el pressupost i assegurar-se de fer tots els pagaments i rebre les factures
NÚMEROS FESTA
FINAL DE CURS.xlsx

•
•

•

Fer una valoració i compartir-la amb l’AMPA
Publicar notícia al butlletí agraint la participació, demanant l’opinió i explicant els
números de la festa
http://mailchi.mp/0b4c4bce6fef/butllet-del-mes-de-juliol-bon-estiu-festa-fi-de-cursroba-perduda?e=919c356e90
Justificar la subvenció

A continuació s’adjunten dos documents de treball sobre la festa fi de curs com a
referència:

Festa.docx

FESTA FI DE
CURS.DOCX

Altres
Finalment, com qualsevol altra comissió, la comissió de festes té unes assignacions de
gestió generals com podrien ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Designar un vocal perquè formi part de la junta extensa de l’AMPA
Actualitzar les dades de contacte dels membres de la comissió a l’AMPA
Elaborar la memòria anual d’actuació quan així ho demani la secretària
Elaborar el pla d’actuació i el pressupost de la comissió pel següent curs quan així
ho demani la secretària o la tresorera
Gestionar el correu de la comissió (actualitzar les dades pels reenviaments i
mantenir la bústia a un nivell adequat)
Actualitzar la descripció de la comissió al web de l’AMPA
Publicar, si s’escau, notícies al butlletí i al web enviant els articles amb el període
escaient a la comissió de comunicació
Actualitzar aquest document i fer traspàs als nous membres de la comissió

