
________________________________________________________________________________

VOLS
COL LABORAR-HI?·
El Banc d'Aliments organitza, com cada any, el Gran Recapte d'Aliments.

Aquesta és una de les seves activitats anuals, ben arrelada a l'inici del temps de Nadal;
una crida simulatània a tot Catalunya per abastir els magatzems que oferiran el menjar
recollit a les entitats socials que s'encarreguen de distribuir-lo.

Però darrere d'aquesta idea hi ha una gran complexitat organitzativa: cal la col·laboració
de molts voluntaris per aconseguir arribar a tots els racons de la ciutat i fer que tothom
pugui aportar el seu granet de sorra.

Des de l'escola volem donar suport a la iniciativa. Enguany, el Gran Recapte serà els dies
1 i 2 de desembre, de 9:00 a 21:00 hores, i nosaltres ens farem càrrec de ser la cara
visible del Banc d'Aliments al mercat de la Concepció. Hi vols participar?

Què has de fer?

1. Apuntar-te amb un grup de 4 o 5 persones (no cal que siguin de la mateixa classe)
amb la fitxa que us donarem.

2. Portar l'autorització signada.

3. Dir en quines franges horàries tens disponibilitat per fer aquest voluntariat.

 

Poseriorment, des de l'escola us adjudicarem una franja de dues hores en que estareu
(el teu equip amb un professor de Maristes) en el mercat de la Concepció recollint tot el
que la gent ens vulgui donar.

Moltes gràcies per regalar el teu temps!

En/na  .............................................................................................  pare  /  mare  /  tutor  de

l'alumne ..................................................................... de la classe ........................................

l'autoritza a participar en el Gran Recapte d'Aliments en la franja o franges indicades:

□ Divendres 1 de desembre, matí (9-13) □ Dissabte 2 de desembre, matí (9-13)

□ Divendres 1 de desembre, migdia (13-17) □ Dissabte 2 de desembre, migdia (13-17)

□ Divendres 1 de desembre, tarda (17-21) □ Dissabte 2 de desembre, tarda (17-21)

        Signat,



________________________________________________________________________________

VOLEM
COL LABORAR-HI !·

Col·laboradors (nom, cognom i classe):

1.  ............................................................................ Classe:  ...................

2.  ............................................................................ Classe:  ...................

3.  ............................................................................ Classe:  ...................

4.  ............................................................................ Classe:  ...................

5.  ............................................................................ Classe:  ...................

Franja horària (se'n poden indicar fins a tres):

□ Divendres 1 de desembre, matí □ Dissabte 2 de desembre, matí

□ Divendres 1 de desembre, migdia □ Dissabte 2 de desembre, migdia

□ Divendres 1 de desembre, tarda □ Dissabte 2 de desembre, tarda

Observacions:

Moltes gràcies per regalar el teu temps!


