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Benvolgudes famílies: 

 

A la nostra escola, treballem perquè el nostre alumnat creixi i maduri com a persones 

solidàries. Amb aquesta intenció, organitzem cada any la SETMANA SOLIDÀRIA. 

Considerem que la solidaritat, perquè sigui real, s’ha de viure tots els dies de l’any i no 

només sentir-ne parlar de lluny. Per això, perquè experimentin en primera persona tot 

què significa i què implica aquest valor, el seguit d’activitats que s’organitzen estan 

protagonitzades pels mateixos nois i noies de la nostra escola.  

Com ja sabeu, durant el present curs escolar, totes les nostres campanyes solidàries 

van orientades a col·laborar amb el projecte “PAIDOS” amb l’objectiu de poder 

compartir la nostra solidaritat i estima amb els infants amb més dificultats de la nostra 

ciutat. 

Durant aquests dies, tot l’alumnat i tot el professorat de l’escola participem de forma 

activa en diverses propostes, especialment l’alumnat de tercer i quart d’ESO i 

Batxillerat que són els responsables d’organitzar el festival, l’esmorzar i el sopar 

solidaris. 

A continuació, us detallem les diferents activitats que hem programat per a aquesta 

setmana: 

 

SETMANA SOLIDÀRIA 

Dimecres 25 de gener 
 
ESMORZAR SOLIDARI 
Per a tots aquells 
alumnes que vulguin 
participar en aquest 
esmorzar solidari, amb 
una aportació de 2€, 
l’escola us servirà 
l’entrepà de l’hora del 
pati.  
Podreu apuntar-vos a 
les classes a partir del 
dilluns 16 de gener 
fins al divendres 20 de 
gener.  

Dijous 26 de gener 
 
19h PREGÀRIA PER 

LA PAU a la capella i 
SOPAR SOLIDARI al 

claustre. 
Totes les famílies 

esteu convidades a 
participar-hi, us hi 

esperem! 

Divendres 27 de gener 
 
FESTIVAL SOLIDARI 
per a l’alumnat dins 
l’horari escolar. 
Aportació 3€. 
 
19h FESTIVAL 
SOLIDARI per a les 
famílies.  
Aportació: 5€. 

Dilluns 30 de gener 
 

12h DIADA DE LA 
PAU I LA NO-
VIOLÈNCIA a 

l’escola 
 

 

Agraint la vostra participació, rebeu una salutació ben cordial, 

 

Equip Directiu 


