INFORMACIONS I RECOMANACIONS PER A
L’ORGANITZACIÓ DE LES FESTES DE L’ESCOLA

PUNTS D’OBLIGAT COMPLIMENT
SEGURETAT
S’ha de ser conscient de la necessitat que hi hagi algú vigilant constantment la porta per evitar
possibles incidents. Hi haurà personal contractat de l’equip de monitors de l’AMPA que
s’encarregarà d’aquesta tasca. En cas que aquesta persona sigui requerida i hagi d’absentar-se
de la consergeria, ha de ser substituïda per una altra persona fins que torni.
MEMÒRIA DE LES FESTES
Cada curs responsable d’organitzar la festa ha d’elaborar la memòria i enviar-la per correu
electrònic a festes@ampajoanmirobcn.cat (veure dossier de cada festa).

PUNTS DE SEGUIMENT VOLUNTARI A VALORAR PEL GRUP ORGANITZADOR
De forma general, ha d’haver una línia coherent a nivell pedagògic amb l’escola.
PARAMENT/«MENAJE”
Amb la finalitat de reduir residus i seguint la línia d’escoles més sostenibles, es recomana que
plats, safates, coberts, etc. siguin de material compostable, evitant els formats individuals per
limitar embolcalls.
Fent especial referència als gots, és aconsellable que cada família porti el seu got reutilitzable
de casa i que els cursos ho demanin explícitament a les famílies de l’escola. El dia de la festa,
oferir envasos reutilitzables a canvi d’un dipòsit. Els envasos retornats es podran rentar a
l’escola. En cas d’haver de comprar, optar per compostables de paper i evitar el plàstic.
ENVASOS BEGUDES DE LA FESTA
Respecte a les begudes envasades i per tal de minimitzar l’impacte d’envasos de plàstic o
llaunes, optar sempre per formats familiars intentant evitar els envasos individuals.
RECICLATGE I RECOLLIDA DE DEIXALLES
Per afavorir la separació de materials, així com el pati ja té diferenciades les papereres, totes les
famílies han de ser responsables de la brossa que generen i de separar-la adequadament en els
diferents contenidors. L’AMPA proveirà la festa de contenidors diferenciats a repartir pel pati
per facilitar-ho.

ALIMENTACIÓ
- Begudes infantils: en la línia de les demandes de l’escola respecte als esmorzars, es recomana
tendir als sucs naturals elaborats en la mateixa festa per limitar les begudes ensucrades.
Respecte al consum d’aigua, per tal d’evitar comprar aigua envasada, recomanem oferir a les
famílies l’aigua de les mateixes fonts del pati en gerres.
- Begudes alcohòliques. Durant les celebracions a l’escola, s’aconsella evitar el consum de
begudes alcohòliques en aquelles festes on hi hagi menors convidats.
- Menjar. De forma coherent amb el servei de menjador de l’escola, s’aconsella reduir la
presència de processats, fregits, etc. A més a més, cal identificar els ingredients dels menjars
per a detectar possibles al·lèrgens i tenir en compte la diversitat alimentària per oferir diferents
opcions que representin i respectin aquesta diversitat.
MÚSICA
Hem de pensar que les festes estan dirigides a infants i famílies amb el que cal cuidar que el
contingut de les cançons sigui l’adequat.

