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TIQUET SOLIDARI:

Els podeu adquirir a porteria  o demanant-los a les
professores Marga o Sílvia.
Es vendran tiquets per la xocolatada, el cinema i el concert solidari.

INSCRIPCIONS PER LA BICICLETADA o MINICIRCUÏT:
-2€ per participant + AUTORITZACIÓ 

-Serà convenient que els participants més petits que facin la passejada per 
fora vagin acompanyats d'un adult i portin casc.

-  La  inscripció  dels  alumnes d'ed.Infantil  o  que 
fan el circuït per l'escola pot fer-se el mateix dia 
1 de juny.

Les inscripcions es poden realitzar a porteria  
(tot el  dia) o ho demaneu a les professores  
Margarita Ellacuría, Sílvia Rosa. 

SETMANA 
SOLIDÀRIA

AMB
COJIMIES

Del 3 al 7 de juny

AUTORITZACIÓ CIRCUÏT EXTERIOR

Autoritzo al meu fill/_________________________________________

del curs _____ participar a la bicicletada del 1 de juny de 2013 i que 

organitza l'escola Jesús Maria de Badalona. ( és convenient que els nens 

vagin acompanyants d'algun adult).

Número d'altres participants familiars majors d'edat:_____

*Recordeu que cal portar casc

Signatura dels pares:



Com  cada  any  la  nostra  escola  celebrarà  la 

SETMANA  SOLIDÀRIA  AMB  COJIMIES. 

Enguany serà la setmana del   3 AL 7 DE juny.

Com a  escola  compromesa  amb  la  realitat  que 

vivim volem educar en els valors de la justícia, la 

igualtat de drets per a tothom i la solidaritat.

Per  això,  aprofitant  que  la  nostra  escola  està 

agermanada, com molt bé sabeu, amb el projecte 

“LA CASA DE LOS NIÑOS”, que les religioses de 

Jesús Maria van començar a COJIMIES (Equador) 

l'any  2.002,  tota  la  recaptació  de  les  activitats 

organitzades  anirà  íntegrament  destinada  al 

manteniment i millora d'aquest projecte. Fins ara 

hem  ajudat  econòmicament  en  la  construcció 

d'infraestructures,  hem  enviat  material 

escolar,alimentació… Aquest any la nostra ajuda 

servirà per a dotar a les famílies DE Cojimíes 

de recursos que millorin la seva qualitat de 

vida.

ACTIVITATS DIA DE LA FAMÍLIA:
 KILÒMETRE SOLIDARI
BICICLETADA SOLIDÀRIA.
CIRCUIT PELS NENS PETITS AL COLE.
A les 10:40h entrega de dorsals.
DOLÇOS SOLIDARIS
VENDA DE MANUALITATS (ANTIGUES ALUMNES):
FIRA SOLIDÀRIA
ACTIVITATS DURANT LA SETMANA:
PER PARTICIPAR CAL ADQUIRIR TIQUET SOLIDARI 
-Xocolatada i mural solidari: dimecres, 5 de Juny a les 17:15h 
Tiquet: 1 euro
-Cinema: Dijous, 6 de Juny a les 17:30
Tiquet: 1 euro
- Donació de Sang: dijous 6 de juny de 16 h. A 19 hores.
- Concert solidari: divendres 7 juny a les 17'15 h.
Tiquet:2 euros
TIQUET SOLIDARI:
Els podeu adquirir a porteria  o demanant-los a les
professores Marga o Sílvia.


