
 
PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS 2013-2014 

DE L’AMPA GOAR 
 
 
Pel curs 2013-2014 tenim previst realitzar les següents activitats: 
 
1.- Gravació del Festival de Nadal de Infantil i Primària 
 
Objectiu 
L’objectiu de l’activitat és fer una gravació professional del Festival de Nadal dels cursos 
d’Infantil i Primària 
 
Descripció general 
Es realitzarà la gravació per part de professionals del Festival de Nadal que prepara 
l’escola pels cursos d’Infantil i Primària. La gravació es farà en les dues sessions que es 
fan de l’espectacle. D’aquesta manera els pares poden gaudir sense haver d’estar 
pendents de fer les gravacions, sense haver de molestar a la resta d’espectadors i 
sobretot sense haver de distreure els nens que amb tanta il·lusió ho han preparat. 
 
Destinataris  
L’activitat està destinada als cursos d’infantil i primària de l’escola. 
 
Ubicació  
El Festival es fa a l’Atrium de Viladecans. 
 
Calendari 
L’activitat es realitza el divendres 13 de desembre de 2013 i dura al voltant de 4h, tota la 
tarda. 
 
 
2.- Carnestoltes 2014 
 
Objectius 
L’objectiu de l’activitat és preparar totes les disfresses i carrossa per participar a la rua de 
Carnestoltes del 2014 
  
Descripció general 
Cal preparar totes les disfresses, els complements, la decoració dels cotxets dels més 
petits i la decoració de la carrossa. 
 
Tot el que es pot es fa amb material reciclat i manualment. 
 
Destinataris  
L’activitat està destinada a totes les famílies dels alumnes de l’escola. 
 
Ubicació  
El punt de trobada serà l’escola i des d’allà anirem al punt de sortida de la rua de 
Viladecans. 
 
Calendari 
La rua del Carnestoltes es farà el 1 de març de 2014 i tindrà unes 5h de durada 
aproximadament. 
 
 



3.- Festa de final de curs 
 
Objectius 
Els objectius de l’activitat són: 

1. Fer una festa per acomiadar el curs 2013-2014 
2. Promocionar l’associació i les seves activitats. 
3. Crear un espai de coneixença entre tots els socis i sòcies. 

  
Descripció general 
Es preparen una sèrie d’activitats segons les edats de l’escola: 
 

a) Pels més menuts: castells inflables, parcs de boles 
b) Pels de primària: tallers de maquillatge 
c) Pels més grans: zona de ball, dianes, scalextric, taller de Djs 

 
Preparem berenar per tots. 
Al final de festa per tots hi ha la festa de l’escuma 
Cada activitat es fa en els patis de l’escola per tal de poder gaudir tranquil·lament de totes 
les activitats previstes. 
 
Destinataris  
L’activitat està destinada a totes les famílies dels alumnes de l’escola. 
 
Ubicació  
L’activitat es fa als patis de l’escola. 
 
Calendari 
La festa es farà el ... de juny de 2014 i tindrà 4h de durada. 
 
4.- Manteniment de la web de l’AMPA 
Objectius 
Els objectius de l’activitat són: 

1. Promocionar l’associació i les seves activitats. 
2. Crear un espai de participació de tots els socis i sòcies. 

  
Descripció general 
Crear la pàgina web amb els diferents espais: 

 Donar a conèixer els membres de l’AMPA 
 Explicar els diferents aspectes en els que treballa l’AMPA 
 Poder registrar-se còmodament com a soci 
 Proporcionar als pares i mares un lloc per donar opinions, suggeriments, queixes, 

incidències 
 Tenir un espai on poder fer votacions dels diferents temes que afecten al 

desenvolupament de les activitats de l’AMPA i de l’escola 
 
Destinataris  
L’activitat està destinada a totes les famílies dels alumnes de l’escola. 
 
Ubicació  
L’activitat es fa per internet. 
 
Calendari 
Durant tot el curs. 
 



 

 
 
 
 
 


