PASTORAL

Sant Adrià de Besòs, 15 de maig de 2017

Benvolgudes famílies,
Us fem arribar questa carta circular explicant-vos de quina manera els nostres
alumnes participaran enguany a la 20a edició de la CURSA CONTRA LA FAM.
A començaments del mes passat els vostres fills/es us van fer arribar una carta
explicativa juntament amb un passaport, on només es demanava a les famílies de
ser patrocinadors dels seus fills/es amb una petita donació monetària per cada
volta simbòlica que aconseguís fer el vostre fill/a.
Aquesta cursa es farà el proper dia 19 de maig, divendres en el pati del col·legi,
en diferents franges horàries per tal de poder portar de manera més organitzada
les entrades i sortides de les famílies que vulguin venir a veure i a animar als seus
fills/es. Per realitzar aquesta activitat, els alumnes hauran de venir amb
l’equipament d’Educació Física durant tot el dia.
Des de l’escola es faran fotos de l’acte i les trobareu penjades a la web.
Les famílies entrareu per la porta del C/ Joaquim Blume a les 16hores
L’horari de la cursa serà el següent: CI ho faran de 16 a 16.15hores. CM ho
faran de 16.15 a 16.30h i finalment CS ho faran de 16.30 a 16.45h. En
acabar la cursa les famílies de primària, sortiran per tal de recollir a les 17hores als
alumnes. Tots els alumnes participaran, ara bé, cadascú farà les voltes com
vulgui: Corrent, caminant... ja que l’objectiu de la cursa no és competitiu, sinó
solidari i cooperatiu, per poder ajudar als nens i nenes més desnodrits del món.
Vosaltres, pares, mares, avis, àvies... podreu animar als vostres fills/filles, nets
netes en el pati de l’escola. Recordeu de respectar les diferents franges. Després de
la cursa, durant 15 dies, els alumnes tornaran a portar els passaports a casa per tal
de recollir tots els donatius dels seus patrocinadors. Per tant cada patrocinador
haurà de multiplicar la seva promesa de donatiu pel nombre de voltes que hagi
recorregut l’alumne el dia de la cursa, i posar els diners dins del sobre que trobareu
en l’última pàgina del passaport.
CALDRÀ RETORNAR ELS SOBRES, NOMÉS ELS SOBRES, A L’ESCOLA.
ELS PROFESSORS S’ENCARREGARAN DE RECOLLIR-LOS. (Qualsevol dubte
podeu adreçar-vos a la senyoreta Gloria).
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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