
  
 

 
 
Benvolguts/des pares i mares: 
 
Un any més ens dirigim a vosaltres en aquest temps d’Advent, d’esperança i d’il·lusió. 
Un temps de reflexió que, de ben segur, ens mou a tenir gestos solidaris amb aquelles 
persones que més ho necessiten. Per això, us demanem la vostra col·laboració per 
dur a terme el lema d’aquest any “Buscant el Nadal de veritat” que s’inclou dins el 
projecte d’enguany “Pas a Pas amb Síria”.  
 
 Com cada any, l’escola organitza la CAMPANYA DE NADAL juntament amb Radio 

Estel i l’Hora de Déu que ens convida a la participació per cicles aportant: 
 
 PARVULARI I CICLE INICIAL: productes típics nadalencs com neules, torrons, 

massapà, polvorons...  
 
 CICLE MITJÀ: detall per a la gent gran, com guants, mitges, mitjons, bufandes, 

mocadors, gel de bany i cremes, colònia, samarretes... 
 
 CICLE SUPERIOR, ESO I BATXILLERAT: joguines noves (han de ser sense 

estrenar), ja que son destinades com a regal de Nadal per a nens petits. No cal 
que siguin cares, amb pocs diners podem fer uns dies màgics per a tots els 
infants de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 Enguany, repetirem l’experiència de la TÓMBOLA. Per poder realitzar-la, cal que 

ens feu arribar objectes, en bon estat i bones condicions, i/o productes 
promocionals. 

 
Així mateix, les famílies que vulgueu ajudar en el projecte “Pas a pas amb Síria” 
trobareu una urna a l’entrada del teatre, durant els festivals de Nadal, on podeu 
dipositar la vostra aportació econòmica que anirà destinada als refugiats de Síria a 
través de l’ONG Càritas que, com sabeu, ens va atorgar el títol “Escola amb Cor” a 
l’inici de curs.  

 
    La TÓMBOLA romandrà oberta els dies de festivals. 
 
 
Alhora volem compartir amb vosaltres la joia de Nadal amb la celebració de 
l’eucaristia familiar el proper divendres 11 de desembre a les 17:30h. 

 
 
 
Una salutació ben cordial i, com sempre, 
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 
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S’ha de portar a la classe fins dimecres 16 de desembre. Hi haurà un grup d’alumnes voluntaris 
que s’encarregarà de la recollida 


