I VOLTA SOLIDÀRIA CEIP ALBORXÍ
Benvolguts pares i mares,
Des de l’AMPA, i amb la col·laboració de l’escola, hem organitzat la I Volta Solidària
del CEIP Alborxí, que tindrà lloc el dimarts 31 de gener a les 15.30 hores.
Les característiques i el desenvolupament de la cursa serà el següent:
●
●
●
●

●
●

●
●

No es tracta d’una carrera competitiva.
La volta es realitzarà en un circuit creat en el pati del col·le.
L’objectiu d’aquesta cursa és recollir diners per als projectes que porta a
terme l’ONG Escoles Solidàries.
Cada grup anirà acompanyat pel seu mestre-tutor o un membre de l’AMPA.
No es tracta de guanyar sinó de participar i col·laborar amb Escoles
Solidàries.
En acabar la volta hi haurà suc de taronja natural per a tots i cada xiquet rebrà
un diploma de participació i una medalla.
Cada alumne haurà de buscar patrocinadors per a la seua carrera (pares,
amics, familiars...). Cada patrocini serà d’1€. Cada alumne rebrà una targeta
(com la que hi ha a la graella inferior) on apuntarà el total de patrocinadors
que ha aconseguit i, per tant, la quantitat total de diners que aporta a l’ONG.
En cap moment es farà públic els diners que aporta cada xiquet/a.
La targeta amb els patrocinis i els diners s’entregarà el mateix dia de la
carrera en una bosseta de plàstic tancada al tutor/a del grup.
Tots els pares i les mares estan convidats a entrar a l’escola per a veure
aquesta activitat solidària, i també podran participar a la carrera.

NOTA: Aquesta és una activitat d’educació física i, per tant, s’haurà de portar roba
per a fer esport.

NOM I COGNOMS DEL XIQUET/A:

PATROCINIS:
NOM I COGNOMS

RELACIÓ FAMILIAR/AMISTAT
AMB XIQUET/A

PATROCINI D’1€

TOTAL €

PER A QUI SÓN ELS DINERS QUE RECOLLIM AMB LA CURSA
SOLIDÀRIA?
Tots els diners que els xiquets i les xiquetes recullen amb aquesta activitat solidària
es destinaran a Escoles Solidàries, una associació valenciana, privada i no
governamental, essencialment de desenvolupament i sense ànim de lucre,
independent de qualsevol força política, religiosa, sindical o de qualsevol altra índole.
Escoles Solidàries promou l’educació en els valors de la solidaritat i la lluita contra la
pobresa. Un dels seus objectius és que la solidaritat estiga present en els jocs, en el
treball, en les converses, en les reunions, en el dia a dia de la nostra escola.
Entre els seus projectes més recents destaquen els següents:
●
●
●
●

Canvi del sostre de l’Escola Oficial Rural Mixta aldea Nueva Jerusalem, Ixcán,
Quiché.
Construcció d’una cuina escolar en la comunitat de Mayaland, Ixcán, Quiché.
Programa de dotació de beques perquè els alumnes de les escoles rurals
d’Ixcán puguen cursar educació secundària.
Nombroses activitats de formació i sensibilització al llarg de tot el nostre
territori.

Amb els diners que recollim, Escoles Solidàries podrà portar a terme tots aquests
projectes i molts més. Escoles Solidàries, l’AMPA i el CEIP Alborxí agraïm la vostra
col·laboració.
Alzira, 24 de gener de 2017

