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100 anys d’escola
Engeguem el centenari amb il.lusió!! 

Escola de Bosc



Per primer cop a Barcelona, una escola municipal, l’Escola de Bosc, celebrarà  el seu 
Centenari. Per a organitzar aquest important esdeveniment, a finals del curs passat 
es va constituir la Comissió del Centenari, formada per la direcció de l’escola, repre-
sentants del claustre de professores i de les mares i els pares. 
La creació de l’Escola de Bosc va ser un esdeveniment de gran valor històric i va tenir 
una important transcendència pedagògica a la nostra ciutat i al nostre país.  En la 
celebració del Centenari de l’escola tothom hi ha de tenir un espai i tothom hi ha de 
tenir el seu protagonisme, ja sigui en les activitats més institucionals i representati-
ves, les escolars i educatives, les festives o les de les famílies.
La Comissió del Centenari ja ha preparat un programa d’activitats que s’ha presentat 
amb èxit al Consorci d’Educació i a l’IMEB. Aquest programa s’ha elaborat a partir 
d’una metodologia participativa que es va iniciar durant el curs passat, dinamit-
zant un espai a les festes de l’escola on els alumnes, les famílies i les mestres van 
aportar les seves idees. D’aquesta iniciativa es van recollir més de 100 propostes, la 
majoria de les quals han estat incorporades al programa, bé directament, bé inte-
grant-les temàticament. El programa està format per exposicions (una de fotografies i l’altra de ma-

terials  de l’antiga escola), xerrades, projeccions de documentals, audicions 
músicals (està previst un concert de la Banda Municipal al pati de l’Escola, 
tal i com s’havia fet històricament, i actuacions de la coral de Mares del Bosc, i 
d’altres formacions musicals de pares, mares i ex-alumnes de l’escola), activi-
tats esportives (amb uns Campionats del Centenari dissenyats conjuntament 
amb l’àrea d’Educació física) i una gran Festa Final del Centenari (amb la 
presència dels Castellers, els Diables i els Gegants del Poble Sec, que apadrina-
ran als Gegantons del Bosc,  i tot un seguit d’activitats lúdiques com la planta-
da d’un arbre commemoratiu al pati de l’escola, l’enlairament de 100 globus 
plens de desitjos, una exhibició pirotècnica i moltes altres sorpreses)

Hi ha activitats que s’iniciaran de forma immediata, altres que duraran tot 
el curs, però serà entre el 8 i el 16 de maig quan es concentrarà el gruix de 
la celebració.



Està prevista també la construcció d’una parella de gegantons (amb la par-
ticipació activa dels nens i de les nenes de l’escola), la composició d’una peça 
musical que commemori el centenari i esdevingui la seva banda sonora 
(amb suport d’un professional i treballada al llarg del curs a classe de música) 
i la creació d’un grup de percussió que pugui acompanyar els gegantons en 
les seves desfilades. 
I l’engrescadora proposta de celebrar un carnestoltes temàtic, en el que tota 
l’escola retrocedeixi en el temps cap a principis del segle XX
Hi haurà temps també per rebre i saludar els antics alumnes i professors i 
professores de l’Escola de Bosc i compartir amb ells els seus records i anècdotes.

Ara ens hem de posar a treballar de valent perque tot el programa tiri en-
davant amb èxit. 
I per fer-ho de forma efectiva, hem constituït sis subcomissions de treball 
temàtiques que, a partir del gener, seran les encarregades de donar forma i 
d’organitzar cada bloc d’activitats:

SUBCOMISSIÓ DE CARNESTOLTES

 SUBCOMISSIÓ D’EXPOSCIONS, XERRADES i DOCUMENTALS

SUBCOMISSIÓ D’ACTIVITATS MUSICALS 

SUBCOMISSIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES

SUBCOMISSIÓ D’ACTIVITATS LUDIQUES i FESTA DEL CENTENARI

SUBCOMISSIÓ DE DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ 



Si voleu col•laborar en qualsevol d’aquestes subcomissions, poseu-vos en con-
tacte amb la comissió a través del correu electrònic : centenariboscmontjuic@
gmail.com 

Podeu consultar les activitats amb explicacions ampliades al blog del cente-
nari: centenariescoladebos.wix.com/centenari  (cliqueu al damunt per ac-
ceder-hi directament) Les imatges d’aquest document han estat extretes de la Memòria Digital de Catalunya.

Consulteu la política legal de drets d’imatge a http://mdc1.cbuc.cat/legal-notice.php

esperem la vostra col·laboració !!!
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