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Pla d’activitats 

 

L'associació de mares i pares d'alumnes organitza, subvenciona i col·labora en diverses            

activitats de caràcter lúdic, educatiu i de formació, destinades a enriquir i complementar             

la tasca educativa que l'escola ofereix als nostres alumnes i a les seves famílies. 

 

Sota aquesta directriu, treballem els membres de la junta en representació de les mares              

i pares socis de l’AMPA. La junta directiva i les comissions, van ser escollides a               

l’assemblea general del curs 2014-15. 

 

 

 

Els membres de la Junta de l’AMPA formen part de la Comissió AMPA 2.0, La comissió                

inclusiva i la comissió de Pastoral que organitza l’Escola. 

Les activitats que s’organitzen estan relacionades i col·laboren plenament en l’activitat           

educativa del centre. 

 

 

 

A continuació es detalles les activitats que es realitzaran aquest curs 2018-2019. Les             

activitats del primer trimestre del curs 2019-2020 corresponen a les mateixes que les             

detallades pel 2018-2019. 
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Activitat 1 

 

NOM ACTIVITAT : CASTANYERA 
OBJECTIU: Conèixer una tradició catalana i el canvi d’estació 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Una mama/àvia de l’escola es disfressa de castanyera i passa            

per les classes repartint castanyes. Es contracta animació, es compren les castanyes i             

refrescos i es va una festa al pati. 

DESTINATARIS: Infantil i Primària 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 31/10/2018 

 

Activitat 2 

 

NOM ACTIVITAT: CELEBRACIÓ DE NADAL 

OBJECTIU: Tancar la celebració amb una xocolatada 

DESCRIPCIÓ GENERAL: L’escola organitza una cantada de nadales amb els nens i les             

famílies i l’AMPA proporciona al final una xocolatada amb melindros per a tots els              

visitants. 

DESTINATARIS: Tota l’Escola i les famílies 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 19/12/18 

 

Activitat 3 

 

NOM ACTIVITAT: EL TIÓ  

OBJECTIU: Conèixer una tradició catalana 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Els nens i nenes d’infantil fan cagar el tió i l’AMPA             

proporciona els detalls. 

DESTINATARIS: Infantil 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 22/12/18 

 

Activitat 4 

 

NOM ACTIVITAT: AJUDA VIATGE FI DE CURS ESO 

OBJECTIU: Col·laborar en les despeses del viatge de final de curs dels de l’ESO 

DESCRIPCIÓ GENERAL: L’AMPA compra un IPAD que es sorteja amb la loteria que             

venen els de l’ESO.  

DESTINATARIS: 4rt ESO 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 01/03/2019 
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Activitat 5 

 

NOM ACTIVITAT: CARNESTOLTES 

OBJECTIU: Participar conjuntament totes les famílies a la rua que organitza           

l’AJuntament 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Organització del carnestoltes del Sant Gabriel a la rua del            

poble, disseny dels vestits, encàrrec del material, disseny de la carrossa i del ball. Es               

realitzen comissions de treball amb les famílies del centre que participen. 

DESTINATARIS: Tota l’Escola 

UBICACIÓ: Carrers Viladecans 

CALENDARI: 02/03/2019 

 

 

Activitat 6 

 

NOM ACTIVITAT: XOCOLATADA FESTA FUNDADOR 

OBJECTIU: Tarda lúdica per celebrar el dia del creador de la Congregació dels             

Germans de Sant Gabriel 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Xocolatada amb donuts 

DESTINATARIS: Tota l’Escola 

UBICACIÓ: Pati de l’Escola 

CALENDARI: 26/04/2019 

 

 

Activitat 7 

 

NOM ACTIVITAT: DIA DE LA FAMÍLIA 

OBJECTIU: Celebració de les famílies del dia de la família 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Aprofitant que es realiza la caminada solidària i que l’escola            

obra les portes per poder gaudir dels treballs de tots els nens i nenes, s’organitzen               

activitts per a les famílies 

DESTINATARIS: Tota l’escola i les famílies 

UBICACIÓ:  Pati de l’Escola 

CALENDARI:  02/06/2019 

 

 

Activitat 8 

 

NOM ACTIVITAT: PLANETARI EXPLORA 

OBJECTIU: Acostar la ciència als alumnes d’una manera diferent 

DESCRIPCIÓ GENERAL: S’instala al poliesportiu un planetari portàtil on es projecta i            

s’explica el sistema solar, o altres continguts adaptats al currículum de cada grup. 

DESTINATARIS: Nens i nenes d’infantil i de primària 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 7 i 8 de febrer 2019 
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Activitat 9 

 

NOM ACTIVITAT: GRADUACIÓ DE PRIMÀRIA 

OBJECTIU: Col·laborar a la festa de comiat de 6è de primària 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Es lliura un birret per a cada nen i nena que acaba 6è de                

primària per a la festa de comiat 

DESTINATARIS: Nens i nenes de 6è de primària 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: Per determinar 

 

 

Activitat 10 

 

NOM ACTIVITAT: GRADUACIÓ DE L’ESO 

OBJECTIU: Col·laborar a la festa de comiat de 4rt d’ESO 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Es lliuren unes flors per a la festa de comiat dels nens i nenes                

de 4rt d’ESO  

DESTINATARIS: Nens i nenes de 4rt d’ESO 

UBICACIÓ: Escola 

CALENDARI: 14/06/2019 

 

 

Activitat 11 

 

NOM ACTIVITAT: ENGLISH DAY 

OBJECTIU: Pràctica anglès 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Durant tota la jornada l’alumnat de 6è de primaria participa            

en la jornada organitzada pel departament d’educació on es fan diverses activitats en             

anglès. 

DESTINATARIS: Alumnes de 6è de primaria 

UBICACIÓ: Equipació municipal 

CALENDARI: a determinar 

 

 

Activitat 12 

 

NOM ACTIVITAT: EXTRAESCOLARS 

OBJECTIU: Oferir un ventall de possibilitats per a que els nostres nens i nenes puguin               

triar l’activitat que més els hi agradi i que complementi la seva educació. 

DESCRIPCIÓ GENERAL: S’ofereixen classes al migdia d’escacs, robòtica i coral i a la             

tarda anglès, robòtica, patinatge, multiesports, tenis, pàdel, ball, gimnàstica i taekondo. 

DESTINATARIS: Tots els alumnes 

UBICACIÓ: Escola, Pavelló i instal.lacions Modolell Sports 

CALENDARI: Tot el curs 
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Activitat 13 

 

NOM ACTIVITAT: TEATRE FINAL DE CURS 

OBJECTIU: Desenvolupar el teatre 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Col·laborar en els preparatius i posada en escena de l’obra            

que han treballat durant el curs. 

DESTINATARIS: Alumnes desde 2n primaria a 1r ESO 

UBICACIÓ: Teatre escola 

CALENDARI: 7/06/209 

 

 

 

Activitat 14 

 

NOM ACTIVITAT: FINAL DE CURS ACTIVITATS MUSICALS 

OBJECTIU: Desenvolupar la música i aprenentatge diferents instruments 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Col·laborar en els preparatius i posada en escena dels temes            

que han treballat durant el curs. 

DESTINATARIS: Alumnes infantil i primaria. 

UBICACIÓ: Teatre escola 

CALENDARI: juny a determinar dia 

 

 

 

Activitat 15 

 

NOM ACTIVITAT: FESTA FI DE CURS 

OBJECTIU: Acomiadar-nos dels companys i mestres 

DESCRIPCIÓ GENERAL: Festa de comiat del curs on es reparteixen gelats per tots els              

nens i nenes 

DESTINATARIS: Tota l’Escola  

UBICACIÓ:  Pati de l’Escola 

CALENDARI: 21/06/2018 

 


