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 22 de febrer de 2021. 

Benvolgudes famílies, 

Aquest curs, a la Campanya PROIDE ens centrem en el seu lema d’aquest any: “Construïm futur: 
l’Educació la nostra eina”. Un lema que posa en valor la importància de l’educació dels infants i 
joves, com la millor manera d’anar construint el futur que volem, d’un món més solidari i amb menys 
desigualtats i que està inspirat en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4: Garantir 
l’accés universal a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa. 

Com a PROIDE, creiem que l’educació és el motor de canvi de la societat, i és només a través 
d’aquesta que podem combatre les injustícies. No només les d’altres països que pateixen necessitats 
urgents de supervivència, com ara el Líban, el Togo o Madagascar, amb els quals hem col·laborat any 
rere any. També aquí a casa nostra hi ha molt per fer i per canviar. Compartim la responsabilitat 
d’educar als nostres fills i alumnat en aquesta consciència social. 

Cada any tenim un dia molt especial en el nostre calendari, el dia de l’Esmorzar Solidari, amb el qual 
recaptem fons per col·laborar amb els projectes educatius de PROIDE.  Aquest curs serà l’11 de març. 
Entenem que hi ha moltes famílies afectades per la crisi econòmica actual. Per tal motiu,  hem 
abaixat la quantitat a aportar a 2€, en comptes dels 3 d’altres cursos.  

Per altra banda, també ens hem hagut d’adaptar a les normes sanitàries que ens imposa la pandèmia 
i per tant s’oferiran panets individuals amb xocolatines, tancades i sense manipulacions. 

Per participar cal lliurar als tutors/es la butlleta de comanda que teniu a continuació, conjuntament 
amb els 2€,  abans del 5 de març, per poder fer la previsió i encarregar les quantitats necessàries.  

Moltes gràcies per col·laborar. 

Atentament,  

Equip de Pastoral. 

 

 

NOM DE L’ALUMNE/A 
____________________________________________ 
 

CLASSE: 
________________________ 

PANET + XOCOLATINA QUANTITATS: 
________________________ 

Al·lèrgics/intolerants al gluten o lactosa ______ 

Galetes sense gluten ni lactosa 

QUANTITATS: 
__________________________ 
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