ACTIVITATS DEL GRUP DE
VOLUNTARIS

DEPARTAMENT
DE PASTORAL

ACTIVITATS VOLUNTARIAT CURS 16-17
1r TRIMESTRE
DIMARTS 8 DE NOVEMBRE: reunió de voluntariat
DIMECRES 23 DE NOVEMBRE: trobada conjunta de voluntaris (dinem tots junts portem
entrepans i dialoguem sobre la campanya d’aliments: propostes, idees cartells...)
DIVENDRES 25 I DISSABTE 26 DE NOVEMBRE: el gran recapte
DILLUNS 5 DE DESEMBRE DIMECRES 7 DE DESEMBRE:

passar per totes les classes

explicant la campanya de recollida d’aliments que es durà a terme durant la setmana del 12
al 16 de desembre.
al migdia trobada de voluntaris per poder fer cartells operació quilo.
DIVENDRES 16 DE DESEMBRE: visita a la residència berllor (fer un betlem amb plastilina,
postals de nadal i cantar nadales) de 15:30 a 17h.
DIVENDRES

2

DE DESEMBRE: concert de la marató

CAMPANYA RECOLLIDA D’ALIMENTS DEL DILLUNS 12 AL DIVENDRES 16 DE DESEMBRE: els
alumnes voluntaris hauran d’estar a les portes d’educació infantil i de primària a les 9 del
matí i a les 3 de la tarda durant tota la setmana.
tarda recompte dels kg d’aliments recaptats durant le setmana de l’operació quilo.
DIVENDRES 16 DE DESEMBRE: el voluntariat dóna suport a les aules corresponents dels
alumnes d’educació infantil durant la celebració de nadal.
DILLUNS 19 DE DESEMBRE: el voluntariat dóna suport a les aules de cicle inicial durant la
celebració de nadal.
DIMARTS 20 DE DESEMBRE: el voluntariat dóna suport a les aules corresponents dels
alumnes de cicle mitjà durant la celebració de nadal.
DIMECRES 21 DE DESEMBRE: el voluntariat dóna suport a les aules

corresponents dels

alumnes de cicle superior durant la celebració de nadal.
2n TRIMESTRE
DIVENDRES 27 DE GENER: visita al centre de dia de 15:30 a 17h.
DIVENDRES 17 DE FEBRER: visita al centre de dia de 15:30 a 17h.
DILLUNS 30 DE GENER: Dia DENIP. Els voluntaris donaran suport als cursos més petits EI i
CI / CM de primària. Els voluntaris músics participaran de l’acte amb deferents cançons.
DIVENDRES 24 DE MARÇ: visita al centre de dia de 15:30 a 17h.
DIVENDRES 31 DE MARÇ: Sopar de la fam i inauguració SETMANA SOLIDÀRIA. Els voluntaris
participaran de l’acte d’inauguració i donaran suport ajudant als grups d’EI i EP i preparant el
sopar de la fam.
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SETMANA DEL 3 AL 7 D’ABRIL: Setmana Solidària.


DIMARTS 4 I DIJOUS 6: Stand solidari de sucs i batuts (franja de 10:30 a 11h)



DIMECRES 5 : Esmorzar solidari. Els voluntaris repartiran per les classes de tota
l’etapa d’EI i EP els entrepans i sucs.



DIVENDRES 7: Fira solidària. Els voluntaris a la tarda donaran suport als alumnes de
6è en les paradetes de la Fira.

3r TRIMESTRE
DIVENDRES 21 DE D’ABRIL: visita a la residència Berllor (roses de sant Jordi) de 15:30 a
17h.
DIJOUS 27 D’ABRIL: visita dels avis de la residència Berllor a l’escola. de 16:15 a 16:45h.
DIVENDRES 28 D’ABRIL: Sant Lluis (festa del fundador)
DIUMENGE 7 DE MAIG: Dia de la Família (Voluntaris músics)
DIJOUS 11 DE MAIG: Celebració de la Paraula “El Collell” (Voluntaris músics)
DIVENDRES 26 DE MAIG: visita al centre de dia de 15:00 a 17h. (macrofesta)
Dinar de Voluntaris Sg abans de la visita al centre de Dia. Sala de Claustres a les 13:30h

OBSERVACIONS:
S’està creant un grup a través del

correu institucional del centre per tal de que els

voluntaris siguin avisats de tots els actes a través de la web i

mitjançant el correu

institucional del centre.
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