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PROJECTE D’ACCIÓ CIUTADANA  

 

Benvolgudes famílies, 

 

Durant aquest últim trimestre els alumnes de 4t han estat treballant des de la matèria de 

Cultura i Valors ètics en un Projecte que fes tangible tot el que s'aprèn en aquesta matèria. 

 

Per dur-lo a terme l’alumnat  ha contactat amb diverses entitats que dediquen les seves 

accions a treballar per la igualtat d’oportunitats per totes les persones i/o animals i per un 

desenvolupament responsable i sostenible del planeta: s’han posat en contacte, han acordat 

un objectiu i una acció que els permeti assolir l’objectiu. 

Algunes de les activitats, com la recollida de brossa de la platja, ja s’han dut a terme, però la 

gran majoria es realitzaran dilluns dia 7 de juny. 

 

Les classes normals s’aturen per poder realitzar tota una sèrie d’activitats dirigides pels 

alumnes de 4t en què participaran tot l’alumnat i professorat del centre. Així, ens 

convertirem, per un dia, en un centre que actua de manera grupal aportant el nostre gra de 

sorra per fer d’aquest món un lloc millor. 

 

Per poder assolir l’objectiu i poder col·laborar amb les diferents entitats, necessitem que 

tots els alumnes col·laborin fent una (o més) aportacions d’aquestes opcions: roba, 

aliments, material escolar, aliments per animals, ordinadors inservibles, etc.  Per cada 

aportació que es faci rebran una butlleta per entrar al sorteig de dues entrades al Salting 

per nivell. 

 

També es podrà col·laborar comprant a les paradetes que hi haurà durant tot el matí amb 

polseres, gelats, begudes i esmorzars. Els preus dels productes estan entre 50 cèntims i 1 

euro. 

 

Tot seguit teniu el rètol on presentem el projecte. Properament a la pàgina  web del centre 

publicarem tota la informació relacionada amb el projecte: rètols i vídeos dels projectes i el 

vídeo resum de com ha anat la jornada del dia 7.  

 

Esperem que us engresqui el projecte! 

 

I gràcies per la vostra col·laboració sense la qual no podriem educar els vostres / nostres fills 

en el respecte i la igualtat. 
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