DESEMBRE SOLIDARI - RECOLLIDA D’ALIMENTS
Benvolgudes famílies,
Com cada any us convidem a participar en la recollida d’aliments que es
portarà a terme juntament amb la Parròquia de Sant Medir per a les
persones més necessitades del barri.
Si ho preferiu, es poden fer donacions en metàl·lic dins d’un sobre dirigit a
NADAL SOLIDARI i lliurar-lo a la Secretaria de l’escola de 8.30h a 17.30h de
la tarda abans del divendres 15 de desembre. Aquests diners es destinaran
a comprar pollastres, fruites, ous i verdures.

La recollida d’aliments es durà a terme des del dilluns 11 de desembre fins el divendres 15 de
desembre a les 13.00h.
Al llarg de tota la setmana hi haurà caixes disponibles a totes les aules de l’escola
on els/les alumnes podran deixar-hi els aliments.
El divendres 15 de desembre, a partir de les 15h de la tarda, es portaran les caixes
d’aliments a la Parròquia de Sant Medir amb la col·laboració de l’alumnat
voluntari de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.
A continuació, us facilitem la taula de repartiment d’aliments per cursos:
EDUCACIÓ INFANTIL

P3

Oli d’oliva + embotit envasat al buit + llaunes de tonyina

P4

Panettone + cacau en pols + olives

P5

Sucre + Tomàquet natural triturat + Cafè

PRIMÀRIA
1r

Cacau en pols + melmelada + tomàquet natural triturat

2n

Fruits secs + galetes variades + farina

3r

Cafè + torrons + llaunes de sardines

4t

Neules + olives + cacau en pols + sucre

5è

Oli d’oliva + galetes variades + embotit envasat al buit

6è

Tomàquet natural triturat + llaunes de tonyina + farina + fruits secs

ESO I BATXILLERAT
1r ESO

Panettone + olives + farina

2n ESO

Melmelada + cacau en pols + sucre

3r ESO

Embotit envasat al buit + galetes variades + llaunes de musclos

4t ESO

Cafè + olives + torrons + llaunes de sardines

1r BATX

Farina + melmelada + fruits secs

2n BATX

Oli d’oliva + embotit envasat al buit + tomàquet natural triturat

En nom de la Parròquia de Sant Medir us donem les gràcies per avançat a totes i a tots per la vostra col·laboració.

Moltes gràcies per les vostres aportacions!
Comissió de Solidaritat
Grup de Mares i Pares Delegats/des
gmpd@escola-proa.cat

