
INFORME CELEBRACIÓ 10è ANIVERSARI ESCOLA EULÀLIA BOTA 

 
 
Fa un any aproximadament es va crear una comissió conjunta 
amb l’equip directiu del centre per planificar tot allò que era 
necessari per tal de realitzar la celebració del X aniversari de la 
inauguració de l’escola. 
 
Vam tenir multitud de reunions per tal de portar a bon terme 
aquest esdeveniment tan important i es van prendre una sèrie 
d'iniciatives:  
 

- Cartell del X aniversari. Es va dissenyar i pagar per l’AMPA. Es va penjar a l’entrada de l’escola. 
 

- Impulsar un vídeo de celebració del X aniversari on totes les classes de l’escola, claustre, equip 

directiu, monitors, cuiners, etc. sortissin representats. Vam decidir que com a junta de l'AMPA, 

tot i que vam deixar a tothom participar, no volíem cap protagonisme i sortiríem entre la gent. 

L’AMPA va pagar tot el material utilitzat en la realització del vídeo i vam coordinar la elaboració. 

Aquest vídeo es va anar reproduint al gimnàs tot el dia de la festa. 

 
- Impulsar una revista de celebració del X aniversari. Vam mantenir diverses reunions amb 

diferents persones involucrades en la realització de les revistes a l’escola. Tot i que en algun 
moment vam albergar alguna esperança finalment no vam trobar ningú que ens ajudes a la 
seva realització.  

 

- Fer divulgació sobre qui era la mestre Eulàlia Bota, al cap i a la fi, protagonista de la festa. Vam 

tenir contactes amb la família i es aconseguir que ens acompanyessin al llarg de tota la 

celebració. Un familiar de l’Eulàlia Bota ens va dedicar unes paraules el dia de la festa. 

 
- Contactar amb les diferents entitats i partits politics del barri. Ens van acompanyar a la festa 

pràcticament totes les entitats i partits politics. 

 

- Es va fer difusió de la festa repartint els programa de la festa per les botigues de Sant Andreu. 

 

- Realitzar un programa de festa amb actuacions des de les 10 del matí fins a les 18:00 

 
- Encarregar uns presents que es van entregar a les diferents entitats i escoles invitades. 
 
- Realitzar una concentració de les diferents colles de tabals i gegants de les escoles del barri. Es 

va convidar a tothom a xocolata i melindros. 
 
- Vam contractar una empresa encarregada en fer una paella de germanor per 500 persones. 
 
- Vam contractar taules i cadires per tothom. 
 
 
 

 
 



 
- Vam contractar grup d’actuació Campi qui pugui del grup 

Ambaukatunabia Sant Andreu. 
 

- Vam convidar a la colla castellera Jove de Barcelona 

 
- De cara a facilitar la organització es van fer samarretes d’organització i es van comprar walkie-

talkies. 
 

- Vam comptar amb la col·laboració totalment desinteressada d’una mare de l’escola que va fer 

tot un reportatge fotogràfic el dia de la festa, i a la que agraïm la seva realització. Aquest 

material fotogràfic es va exposar a la festa de fi de curs. 

 
- Una idea que teníem era llogar jocs tradicionals per fer-los a la programació de la tarda. Donat 

els alts preus que ens van demanar a tots els pressupostos, vam decidir comprar-los. Ens van 
sortir millor de preu i eren nostres per futures festes. 

 
Al llarg de totes aquestes gestions ens vam anar trobant amb 

incidències que vam tractar de resoldre de la millor forma. La pitjor 

de totes, va ser de caire natural. 
 
Un cop organitzada la festa, amb tot preparat per fer-se el dia 21 
de març de 2015 ens van donar males previsions del temps. Vam 
estar una setmana mirant el cel i totes les webs del temps fins que, 
donat que donaven previsions de pluja, vam tenir que tornar a 
contactar amb tothom per re-programar la festa i gestionar una 
data que fos viable.  
 
Finalment la festa es va realitzar el dia 18 d’abril de 2015 amb un 
gran èxit de participació, un temps perfecte i una paella molt bona. 
Gran festa i grans records.  
 
 



 
Pregó de la festa de celebració del X 
ANIVERSARI de l'escola Eulàlia Bota realitzat 

pel director de l'escola Jesús Díez, i el 

president de l'AMPA Carlos Blanco el dia 18 
d'abril de 2015 

 
 
 

En nom de l'escola i l'AMPA Eulalia Bota, voldríem, en primer lloc, donar la Benvinguda a tots i 

totes les presents i agrair la presència en aquest acte : 
 
Sr. Blasi ( Regidor del Districte de Barcelona) 
 
Sr. Manel Blasco ( Gerent del Consorci d’Educació) 
 
Les Inspectores  Sra. Neus Escoda i Sra. Núria Martí 
 
A totes les Entitats del Barri 
 
Als representats  de tots els partits polítics presents 
 
A les Colles de Geganters,  tabalers, grallers i castelleres presents 
 
Als representats i companys d’altres escoles 
 
A les famílies, alumnes,  de la nostra escola 
 
Estem molt contents que la FAMILIA DE Eulàlia Bota ens pugui acompanyar en aquest Acte de 
celebració del X ANIVERSARI. 
 
També voldríem agrair la presència de tots aquells que heu vingut aquí per diferents motius. 
Alguns perquè sou, o en algun moment o altre heu estat, alumnes de l’escola, com a mestres que 
heu dedicat i dediqueu el vostre treball a l’educació i formació dels nostres fills i filles, com a 
treballadors de l’administració del centre, com a monitors, vetlladores, personal de serveis, com a 
pares i mares i familiars dels nens i nenes de l'escola. 
 
Moltes gràcies a tots per la vostra presencia. En definitiva, d’una manera o d’una altra, tots heu 
estat o esteu involucrats en la història del escola EB. 
 
Son ja 10 anys i més de 625 NENS I NENES veïns de Sant Andreu que han passat per l’escola 
des de que a l'any 2004 es van inaugurar els mòduls DEL CARRER  Palomar. 
 
Vam ser uns inicis complicats però al mateix temps plens d’emocions i de bons records. 
 
Eren pocs i poques, però junts i juntes vam iniciar un projecte conjunt que pretenia donar de tots i 
totes nosaltres, el millor per l’educació dels nens i les nenes del nostre barri. Un record especial 
per la Carme, primera Cap d’Estudis de l’escola , al qual vam compartir moltes hores i moments 
per posar en marxa aquesta escola. 
 
Recordarem aquells primers dies, per a tots i totes plens d’incertesa, però al mateix temps amb 
grans expectatives i esperança. 
 



L’ Equip que vam començar, volien fer una escola diferent, adaptada a les necessitats del  nostre 
alumnat i del nostre temps. Amb un projecte innovador on el nens i les nenes fossin els 
protagonistes i al mateix temps, treballessin per  competències , que després la pròpia 
administració va recollir en el decret del nou currículum a l’any 2007. 
Durant aquest 10 anys hem avançat fent diferents projectes, diferents activitats. També , poc a 
poc, es van anant incorporant nous alumnes, noves famílies, nous mestres i altres professionals 
que ens han ajudat a tirar endavant aquest projecte. 
 
Un gran desig  és què aquest projecte avanci, que l’escola Eulàlia Bota sigui un referent de bon 
treball i bona feina, així com un exemple de treball col·lectiu entre tota la comunitat educativa. 
 
Els nostres infants s’ho mereixen i el nostre futur també! 
 
Gràcies una altra vegada per compartir aquest moment tan especial per l’escola Eulàlia Bota. 
 
Us recordem els actes previstos per al dia d’avui: 
 
 

Programa 
 
Desitgem que gaudiu d’aquesta diada i finalment, donen les gràcies a les persones implicades en  
l’organització d’aquesta que sense ells/ elles no hagués estat possible. 
 


