CAMPANYA DE NADAL 2019
AVANCEM CAP AL NADAL SOLIDARI

Moltes famílies del nostre barri pateixen una situació de manca de recursos econòmics o tenen
problemes socials. Per aquest motiu, la nostra escola col·laborarà amb Càritas, la Creu Roja i
l´Ajuntament de l´Hospitalet, posant en marxa una campanya amb l’eslògan: “AVANCEM CAP A UN
NADAL SOLIDARI”, que consisteix a recollir joguines per a nens, regals per als avis i també aliments per
a la gent amb més necessitats del nostre barri.
 COM AJUDARÀ LA NOSTRA ESCOLA?
La nostra escola es convertirà en un punt de recollida de regals i aliments. Posteriorment, els voluntaris
vindran a recollir totes les coses aconseguides i determinaran les famílies beneficiàries de la Campanya.
 COM ENS DISTRIBUIREM?
1. Els nens i les nenes d’Educació Infantil juntament amb d’Educació Primària seran els
encarregats de portar aliments.
Les famílies rebran informació dels aliments que recomana Càritas i la Creu Roja.
Per motivar l’activitat, al passadís del pati hi haurà penjades les lletres de l’eslògan de la Campanya
que ens assenyalarà el nostre grau de solidaritat. Allà anirem penjant les fotos de les nostres capses
d’aliments, regals i joguines que anirem fent a mesura que les omplim. Les fotos, que seran per
cicles, es podran enviar fins al dia 13 de desembre, via correu electrònic.
2. Els joves d’ESO seran els encarregats de recollir joguines
3. Els joves de Batxillerat i Cicles seran els encarregats de recollir les joguines i regals per als avis.
 QUINA DURADA TINDRÀ LA CAMPANYA?
Del 2 al 13 de desembre.
Estem molt il·lusionats amb aquesta campanya i estem segurs que serem uns bons Reis Mags i
aconseguirem fer felices moltes persones aquest NADAL.
Recordeu que durant el temps que dura la Campanya anirem fent diferents megafonies per tal
d’animar els/les nens/es i els/les professores.
Com sempre, moltes gràcies per la vostra col·laboració!
La Comissió de Pau i Solidaritat

