
 
Benvolguts/des alumnes i famílies, 

 

Som 2 alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Damià Campeny que aquest any estem 

fent el treball de recerca. 

El nostre treball consisteix a organitzar una jornada esportiva solidària en la que participi 

tot l’institut. 

Hem decidit fer aquest treball sobretot per les circumstàncies que estem vivint aquest any 

degut a la Covid-19. 

Cada dia hi ha més gent que necessita ajuda, “que ens necessita”. 

 

La Jornada constarà de dues etapes: 

 

1. Recollida d’aliments 

 

La recollida d’aliments es durà a terme els dies 10, 11, 14 i 15 de desembre. 

Per tal de poder participar en la Jornada, tots aquells que puguem hauríem de portar algun 

tipus d’aliment, en el pòster que us deixem podeu veure quins sons els més necessaris. 

Tots aquests aliments seran destinats a Càritas, una entitat sense ànim de lucre amb la que 

col·laborem i que serà l’encarregada de repartir els aliments a la gent que ho necessiti. 

Per tal de veure com avança la recollida posarem un marcador a l’entrada de l’institut on 

s’indicaran els quilos que anem recollint. 

Els dies indicats, quan arribeu a l’institut podreu deixar els aliments que porteu en unes 

caixes que trobareu a l’entrada. 

 

2.  Torneig de shootball. 

 

Les fases classificatòries es faran a l’hora d’educació física i d’aquí sortirà un representant 

de cada classe. 

La final del torneig de shootball la farem el dia 18 de desembre al pati de l’Institut Damià 

Campeny, on participaran els finalistes de cada grup-classe. 

Hi haurà una final per cada curs, des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO. L’equip guanyador de 

cada curs tindrà un  premi cedit per l’AMPA de l’Institut que també col·labora en la Jornada 

Solidària. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, esperem que us engresqui la idea i que entre tots 

puguem col·laborar amb aquells que més ho necessiten 

 

Salutacions, 

 

Guiu Port 

Guillem Rovira  


