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Benvolgudes famílies, 

Després de l’èxit del darrer curs, 11375 grues, estem 
engrescats en tornar a participar en aquest projecte de 
la Fundació Mútua General de Catalunya, 1 origami 1 
euro. 

La Fundació Mútua General de Catalunya per cada 
grua virtual que rebin (mitjançant fotografies o vídeos) 
donarà a la Marató de TV3 (dedicada a la COVID 19), 1 
euro per cada origami recollit. 

Com totes les activitats d’aquest any, aquesta també 
està sotmesa a les mesures de prevenció COVID-19. Enguany, no ens proporcionaran els 
“packs-origamis” que fins ara ens facilitaven i nosaltres tampoc els hi farem una entrega 
presencial de les grues, sinó que enviarem imatges i/o vídeos per ensenyar les nostres 
creacions.  

A l’alumnat i a les famílies d’Ed. Infantil i Primària, us demanem que feu tantes grues 
com us siguin possibles i que ens les feu arribar abans del 4 de desembre. Quan arribin 
a l’escola, les deixarem en quarantena abans de manipular-les. 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO, les faran a l’escola 

En el següent enllaç trobaran un vídeo explicatiu de com fer una grua:  

http://www.1origami1euro.org/fes-la-teva-grua/ 

Es pot utilitzar qualsevol full: blanc, de colors, pintat, amb un dibuix i fins i tot amb un 
missatge. 

Anirem fent recompte de quantes “grues” portem fetes a través de l’Instagram de 
l’escola. 

Els cursos anteriors vam aconseguir: 

Desembre 2015: 2031 grues 

Desembre 2016: 1075 grues 

Desembre 2017: 3197 grues 

Desembre 2018: 6625 grues 

  Desembre 2019: 11375 grues 

Sabem que és difícil superar les 11375 grues, però no és impossible.  

OBJECTIU: MÉS DE 11375 GRUES 

ACONSEGUIR-HO ESTÀ A LES NOSTRES-VOSTRES MANS!!!! 

Els agraïm la seva col·laboració 
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