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CAMPANYA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS I JOGUINES 

 

Benvolgudes famílies, 

Com cada any, per aquestes dates iniciem la campanya solidària de recollida 

d’aliments i de joguines per a les famílies santfeliuenques que ho passen 

malament a nivell econòmic. 

Enguany, aquesta campanya té més sentit que 

mai. Amb la pandèmia, el banc d’aliments ha 

rebut més demanda d’ajuda que altres anys.  

Sabem que no és un any fàcil, però si cadascú de 

nosaltres posem el nostre granet de sorra 

aconseguirem que el banc d’aliments arribi al màxim de gent possible i que 

els infants de la nostra ciutat gaudeixin de la màgia del Nadal. 

L’organització de la campanya solidària també s’adapta al protocol de 

mesures de prevenció. Per això us demanem que us ajusteu a les següents 

pautes per minimitzar la manipulació dels aliments i de les joguines. 

 

Recollida d’aliments 

Cada classe portarà un tipus d’aliment i ho farà en un 

dia concret. A les entrades pertinents, hi haurà les 

caixes on cada alumne dipositarà l’aliment que ha 

portat.  

Els aliments recollits es faran arribar a Càritas 

Parroquial de la nostra ciutat. 

 

Infantil i Primària  

QUÈ  QUI  QUAN  

Aliments x nadons  P3   1 de desembre 

Arròs i galetes  P4   2 de desembre 

Pasta i pots de fruita  P5   1 desembre 
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Sucre i conserva tomàquet  1r   1 de desembre 

Farina i fruits secs  2n  2 desembre  

Llegums secs o en conserva i 

melmelada  
3r   1 de desembre 

Sucs / batuts i tonyina  4t   2 desembre 

Llet i cereals  5è   1 de desembre 

Pots de caldo i llauna de foie-
gras  

6è  2 desembre  

Productes nadalencs  Docents i PAS  2 desembre 

Oli  Docents i PAS   2 desembre 

 

ESO i Batxillerat  

QUÈ  QUI  QUAN  

Aliments x nadons  1r ESO 1 de desembre 

Arròs i galetes  

2n ESO 1 de desembre 

Pasta i pots de fruita  

Sucre i conserva tomàquet  

3r ESO 2 de desembre 

Farina i fruits secs  

Llegums secs o en conserva i 
melmelada  

4t ESO 3 de desembre 

Sucs / batuts i tonyina  

Llet i cereals  1r BAT 4 de desembre 

Pots de caldo i llauna de foie-

gras  
2n BAT 4 de desembre 

Productes nadalencs  

Docents i PAS  4 de desembre 

Oli  
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Recollida de joguines 

Les joguines, com sempre, es faran arribar a la 

Creu Roja, qui s’encarregarà de gestionar que 

arribin a les famílies. Ens han comunicat que han de 

ser noves i que només s’acceptaran les que 

estiguin embolicades o bé pel propi embolcall 

de la joguina o bé amb paper. Qui vulgui 

col·laborar i portar alguna joguina ho haurà de fer el 

dia que li pertoqui a la seva classe. 

 

 

Infantil i Primària  

P3, p4, 1r, 3r, 5è i docents 9 de desembre 

P5, 2n, 4t i 6è i PAS 10 de desembre  

 

 

ESO i Batxillerat  

1r, 2n, 3r i 4t ESO i docents 9 de desembre 

Batxillerat i PAS 10 de desembre  

 

 

Estem segurs que serà una bona campanya i que arribarem a moltes famílies 

de Sant Feliu. 

 

Us volem agrair per endavant la vostra solidaritat. 

 

Salutacions cordials, 

Equip directiu 
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