Divendres 1 d’abril a les 18 hores

ACTE i SOPAR DE LA FAM

Presentació d’un nou projecte de la setmana solidària al teatre
(Actuacions dels alumnes, power point )
Sopar de la fam (pa amb tomàquet, aigua i…)
Aportació: 3 €

Entrades: a partir del 29 de març a Consergeria

GUARDIOLES SOLIDÀRIES
Classes EI i EP del 4 al 8 d’abril

Aportació: 3 €
Entrades: a partir del 4 d’abril a Consergeria
Dimarts 5 d’abril

JORNADA SOLIDÀRIA A SECUNDÀRIA
(ESO i Batxillerat)
a càrrec del professorat i les famílies

Col·loqui, Tallers i Esports. Aportació 1€ que recollirà cada tutor.

ESMORZARS SOLIDARIS
Dimecres 6 d’abril: E. Infantil i E. Primària:
Suc i entrepà de pernil o crema de cacao. Aportació: 1€
Dimarts 5 i Dijous 7 d’abril: venda de sucs i refrescos a càrrec
dels voluntaris. Franja horària: 10.30-11.00 (hora del pati)
Divendres 8 d’abril: de 17h a 18h al porxo del col·legi

GRAN FIRA SOLIDÀRIA
Treballs artesanals
elaborats
perVoluntari@s
l’alumnat
i Primària
Col·laboradors
: Personal i alumnes
del centre,
SG, d’Infantil
AMPA, Cutting’s,
Scolarest, Punt Ibèric i Panària.

Sant Adrià de Besòs, 18 de març de 2016

Benvolgudes famílies:
Un cop més agrair-vos l’esforç per la
vostra col·laboració de les passades
campanyes
germans

solidàries
durant

la

amb

els

setmana

solidària.
Enguany, la setmana de l’1 al 8
d’abril, en el marc de la campanya

“Solidaridad Gabrielista” tindrà lloc, un

any més, la Setmana Solidària.
És per aquest motiu que us fem cinc cèntims d’aquest nou projecte.
En aquesta ocasió les campanyes de solidaritat dels col·legis aniran dirigides al
Germans Gabrielistas de Madagascar.
Madagascar és un dels països més pobres del món amb una població molt jove
i on l’agricultura és la base de l’economia.
Per aquest motiu el projecte dels Germans d’aquest país incideix en la
necessitat formativa dels nois i joves construint un Centre d’Aprenentatge i
Perfeccionament a Anjomakely, obrint-se una amplia gama de cursos que
van des de l’agricultura, la ramaderia, l’electricitat, la mecànica...
El nostre objectiu en aquest curs és el de fer l’aportació que ens sigui possible
per tal de participar en el finançament d’una de les granges que tenen previst
construir.
L’objectiu general del projecte és que la majoria de la població rural i en
especial els petits productors, les famílies vulnerables i les dones millorin de
manera permanent les seves condicions de vida i enforteixin la seva capacitat
de resistència als efectes del canvi climàtic.

A LA

1.428 €

3.571 €
5.000 €

Col·legi Sant Gabriel
Germans de Sant Gabriel
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
c/Ricart, 8 08930 Sant Adrià de Besòs

PASTORAL

Amb aquest nou projecte el Gmà. John Britto responsable del projecte de la
Congregació dels Germans de Sant Gabriel a Madagascar planteja poder
millorar el futur del país i la qualitat de vida de les persones que hi viuen en
aquesta illa.
Des de l’Equip de Pastoral del col·legi us fem arribar la informació de les
activitats que es duran a terme durant els dies de l’1 al 8 d’abril:
ACTE DE PRESENTACIÓ I SOPAR DE LA FAM

Divendres 1 d’abril, a les 18 h a la sala d’actes, les famílies podran gaudir de
l’ espectacle que estem preparant. Els alumnes que hi participen entraran a les
17.50h per secretaria on hi hauran voluntaris amb les persones responsables de
l’activitat. Familiars i acompanyants entraran pel carrer Ricart, per la porta que dóna
accés al teatre. Un cop finalitzat l’espectacle, ens adreçarem al porxo per acabar amb
un sopar de la fam “lleuger”, amb la col·laboració de l’AMPA.
Les entrades per a l’acte i el sopar de la fam podreu recollir-les a consergeria a partir
de dimarts 29 de març.
Recordeu que les entrades van numerades. La col·laboració és de 3 € per a tothom,
grans i petits. Entenem aquesta quantitat com una aportació de tots vosaltres al
projecte d’enguany de “Solidaridad Gabrielista”.
Agraïm la vostra assistència.
També us recordem que hi ha una “fila 0” per a aquelles persones que no puguin
assistir a l’acte però que vulguin col·laborar, o si preferiu fer alguna donació
directament a “solidaritat gabrielista” podeu fer-ho al següent compte bancari:
ES67 2100 – 2161 – 16 – 0200086218

GUARDIOLES SOLIDÀRIES

Durant tota la setmana solidària els alumnes d’EI i d’EP tindran en les classes una
guardiola. De manera voluntària podran portar cèntims per ajudar en aquest projecte
d’enguany.
Agraïm la vostra col·laboració

JORNADA SOLIDÀRIA A SECUNDÀRIA

El dimarts 5, els alumnes d’ESO i Batxillerat gaudiran d’un dia on l’esport i diversos
tallers i xerrades en seran protagonistes. L’aportació és d’ 1 € per alumne/a, que
donaran als seus tutors/es.

ESMORZAR SOLIDARI

El dimecres 6, l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària tindrà un esmorzar
solidari. El dia abans, tots els nens i nenes hauran de portar 1 € i el donaran als seus
tutors/es.
Dimarts i dijous, durant la franja horària del pati (10:30- 11:00h) els voluntaris
muntaran una paradeta amb sucs i batuts per a aquells que en vulguin comprar.

GRAN FIRA SOLIDÀRIA

El divendres 8, a les 17 hores, tindrà lloc una gran fira solidària al porxo del pati
amb tots els treballs que els alumnes d’EI i EP hagin elaborat per a l’ocasió. Podreu
adquirir-los entrant a l’escola a partir de l’hora de la sortida. Ja us informarem amb
més detall.

www.gabrielistas.org

Tel. 93 462 00 22

Fax. 93 381 39 68

santadria@gabrielistas.org

