
 
  

 

 

CAMPANYA D’INFANTIL I PRIMÀRIA  
Recollida d’aliments  per la Parròquia de Sant Joan Evangelista  - Càrites Baix Llobregat   

*Recollida d’oli es farà a la porteria d’alumnes i al pati de 

grava a les 9:00h 

1r de primària: col·laboració amb AIS (Ajuda a la Infància) 

6è de primària:  col·labora amb Càrites fent postals 

nadalenques per a la gent gran. 

CAMPANYA DE SECUNDÀRIA    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TERESA - GANDUXER 2018 

C       IDEM EL NADAL 

ACCIONS 

 Dijous 13 de desembre: 

Campanya “Posa’t la 

gorra” 

(destinada als nens i 

nenes malalts de càncer) 

 

 Dimecres 12 i 19 de 

desembre: FUNDEO 

solidari. Taller 

 

 Del 5 al 21 de desembre:  

Recollida de joguines  
 

 Dissabte 15 de 

desembre: 

CARTA ALS PATGES 

dels REIS d’ORIENT. 

Hora: 12:00h 

 

 Dissabte 15 i diumenge 

16:  Teatre pares: 

Cançó de Nadal 

 

 Dilluns 24 de desembre: 

Missa del Pollet 

Hora: 19.30h 

 

Dilluns 26 nov:   GALETES 

Dimarts 27 nov:  PASTA 

Dimecres 28 nov: OLI * 

Dijous 29 nov:  LLEGUMS 

Divendres 30 nov: CONSERVES (no en pot de vidre) 

Dilluns 3 des:  LLET CONDENSADA o  

Dimarts 4 des  TORRONS / XOCOLATA 

Dimecres 5 des:  CACAU EN POLS /CAFÉ 

 

 1r ESO: Visita i aportació econòmica a la 

Residència i acollida de menors de la Immaculada 

(Projecte OBA). 

  

 2n ESO: Projecte “un sostre per compartir” 

 

 3r ESO: Compra de llibres per a nens i nenes de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

 

 4t ESO: Preparen i celebren el Nadal amb les 

entitats d’ApS i col·laboren amb Càrites. 

 

 1r BTX: Compra de regals personalitzats pel dinar 

de Nadal que organitza la Comunitat de St. Egidi. 

 

 2n BTX: Compra de sacs, guants, bufandes, etc. 

per a la gent dels Menjadors de Maria Reina. 



 
SANTA TERESA - Ganduxer 2018 

 

TOTS 
 Recollida de joguines noves (edats, de 3 a 14 anys) per a nens i nenes 

del Centre Obert i de l’Esplai Bocins Associació La vinya- El Gornal.   Les  

 

 

 
FESTIVALS DE NADAL 

 

Convidem tots els pares i mares a 

veure el festival de Nadal del seu fill/a que 

tindrà lloc al Saló d’Actes de l’escola els dies: 

(Recordem que els germans d’infantil 

i primària no podran sortir de les classes 

per anar a veure el festival amb els pares) 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

P3:14 de desembre a les 15.45h 

P4: 13 de desembre a les 15.30h 

P5: 12 de desembre a les 15.30h 

 

CICLE INICIAL 

1r Primària: 19 de desembre a les 15.30h 

2n Primària: 19 de desembre 16:15h 

 

CICLE MITJÀ 

3r Primària: 18 de desembre a les 15.15h 

4t Primària: 18 de desembre 16:15h 

 

CICLE SUPERIOR 

5è Primària: 20 de desembre a les 15.15h 

6è primària: 20 de desembre a les 16:15h 

 

Sembradors d’estels durant 

totes les tardes dels festivals 

 

 

 

 

LA NOSTRA ONG 

FUNDEO 

 

 Informa’t i col·labora amb els 

 seus projectes solidaris arreu del 

món.  

 

 Fes-te’n soci per només 1€ al dia.  

 

Una vegada més estem convidats a 

preparar-nos per viure un temps de 

Nadal amb senzillesa. Estem cridats a 

trobar la felicitat en les coses petites, a 

sentir properes a milers de persones que 

viuen injustament en la pobresa, a 

mobilitzar-nos i implicar-nos per canviar 

les seves realitats i a compartir. El teu 

donatiu pot ajudar a construir un món 

més just i més humà.  

0049-1806-970261 1996805 

 

DIBUIX 

REALITZAT PER 

JOSÉ GONZALEZ 

3R ESO A 

 


