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ACCIONS SOCIALS
RECOLLIDES

ACCIONS SOCIALS
ACOMPANYAMENT Km0

PRIMÀRIA

INFANTIL

BATXILLERAT

Xerrades de sensibilització
“Posa’t les piles”

Campanya “Fem Nadal”

Campanya “De tot cor”

Cada família durà un paquet
amb dos menjars típics de Nadal
(torró i neules) i a l’Escola farem
una felicitació nadalenca.

Aquesta campanya consta de dos
accions destinades a fer arribar un
missatge d’optimisme a les persones
que més ho necessiten, concretament,
al col·lectiu de persones majors de 65
anys que es troben en una
situació vulnerable.

ESO

És Barcelona una
ciutat desigual?
Aquesta activitat formativa pretén acostar
els alumnes a altres realitats i prendre
consciència dels problemes originats
per la pobresa i l’exclusió social.

INFANTIL, PRIMÀRIA ESO
I BATXILLERAT

Gran Recollida d’Aliments
PRIMÀRIA

4t ESO i BATXILLERAT

Iniciació al voluntariat
Aquest curs vol fer comprendre als nois
i noies els factors essencials que cal
tenir en compte per al bon exercici de
l’acció voluntària, conèixer els principals
àmbits d’actuació de Càritas i fer-los
reflexionar sobre els valors de fons
que mouen el voluntariat.

Campanya
“Omplim el rebost”
Recollida d’aliments per a dos
centres tutelats per Càritas.
ESO I BATXILLERAT

Campanya “Jo trio”
Recollida de diners que té com
a objectiu omplir targetes de dèbit que
es lliuren a persones necesitades perquè
puguin comprar aquells productes que
necessiten: menjar, higiene...

• Cartes destinades a persones que
viuen en pisos tutelats amb l’objectiu
d’animar-les i encoratjar-les.
• Moments musicals: petites peces
musicals per alegrar aquestes
persones que tant ho necessiten.

Primavera en gran
Aquesta acció consisteix en fer arribar
a persones grans que es troben en una
situació vulnerable un poema acompanyat
d’un dibuix o d’una petita
manualitat plana.

Quan-Kedem
Projecte d’acompanyament a la gent
gran que viu en residències per a
trencar situacions d’aïllament social.

Tramats de vida
PROFESSIONALS DEL CENTRE

Campanya “Regala Nadal”
Recollida de mitjons per a homes adults
i mocadors per a dones.

Activitats de dinamització i animació per
a gent gran que es realitzen en els llocs
on es reuneixen habitualment.

Reforç educatiu (infants)
Suport per a infants que necessiten
ajuda en alguna assignatura de l’escola.

