c/ Àngel Guimerà, 16 – 08201 Sabadell
Telèfon 937 255 680
www.col-jesus-salvador.net

Sabadell, 22 d’abril de 2014

Benvolguts pares,
Us adrecem aquestes línies per informar-los que el proper DIMECRES 30 d’ABRIL
realitzarem la V MARXA SOLIDÀRIA del col·legi Jesús Salvador per tal de gaudir d’un dia de
germanor i recollir diners per al projecte d’Azua (República Dominicana). L’indret escollit serà el
Santuari de la Mare de Déu de la Salut i els cursos que aniran seran des de 3r d’E.Primària fins
a 4t d’ESO.
L’organització prevista és la següent :


Sortida: 9:00 hores des del col·legi



Tornada: 17:00 (aprox.) al col·legi



Esmorzarem i dinarem a la Salut



Els alumnes de 4t d’ESO i els professors tindran cura de l’organització.



Els pares i mares que vulguin participar i s’animin a fer la marxa estan convidats a passar
el dia amb nosaltres. Obsequiarem amb una samarreta del lema d’enguany a tots els
participants.



Anirem i tornarem caminant (6,4 quilòmetres en total)



Els alumnes portaran una targeta on els organitzadors controlaran el recorregut caminat
(a cada quilòmetre els hi faran una marca).



Cada nen/a tindrà uns “patrocinadors” (poden ser els pares, els avis, els germans, tiets…)
que es comprometran a donar una quantitat de diners per quilòmetre recorregut (veure
l’exemple de la part de darrere del full). Els dies posteriors a la MARXA els nens recolliran
els diners i els aportaran com a donació per al projecte.

Amb aquesta activitat volem sensibilitzar els nostres alumnes en el respecte a la natura a
més col·laborar amb els països més desfavorits on les Germanes estan portant a terme una
gran tasca humanitària.
També, us volem recordar que del 24 de juliol al 2 d’agost, des de la Congregació s’ha
organitzat El Camí de Santiago per aquelles famílies que vulguin participar. Podeu trobar més
informació a la revista digital. http://www.revistainteractivajs.blogspot.com.es/
Us saludem atentament,

Equip de Pastoral

EXEMPLE DEL FULL DE PATROCINADOR
La quantitat reflectida és per quilòmetre caminat . Cada patrocinador aporta la quantitat que
vulgui.
NOM DE L’ALUMNE/A: ________________________________

PATROCINADOR

QUANTITAT

PARE

1 EURO/QUILÒMETRE

ÀVIA

50 CÈNTIMS /QUILÒMETRE

TIET

50 CÈNTIMS /QUILÒMETRE

GERMÀ PETIT

10 CÈNTIMS

MARE

1 EURO/ QUILÒMETRE

GERMÀ GRAN

20 CÈNTIMS/QUILÒMETRE

SIGNATURA

Per tal d’organitzar-nos convenientment agrairíem que tots els pares que vulguin compartir
aquest dia amb nosaltres i vulguin donar un cop de mà tornin aquesta butlleta omplerta
adequadament al tutor del seu/va fill/a.

Atentament,

Equip de Pastoral
Jo

________________________________________

pare/mare

de

l’alumne/a

_____________________________________________ estic interessat en participar en la
V MARXA SOLIDÀRIA del col·legi Jesús Salvador.
Signatura pare/mare/tutor

PATROCINADORS
5ª. MARXA SOLIDÀRIA JESÚS SALVADOR
NOM DE L’ALUMNE/A: _________________________________________________

PATROCINADOR

QUANTITAT

SIGNATURA

