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A l’atenció de les famílies de l’alumnat del Centre  

Benvolgudes famílies,  

Divendres 3 de desembre recordem l’aniversari de la mort del Pare Carles 

Fissiaux, fundador -com ja sabeu- de la Congregació Sant Pere Ad Vincula.  

Enguany volem tornar fer diferents activitats amb el nostre alumnat, 

garantint en tot moment les mesures i les distàncies de seguretat pertinents. 

Les activitats programades són les següents:  

➢ Vídeo motivacional: hem preparat un vídeo al voltant del pare Carles 

per recordar la seva vida. 

➢ Activitats diverses: cada etapa realitzarà diferents activitats, però 

totes estan vinculades a la solidaritat, ja que volem celebrar el dia del 

pare Carles com el dia de la solidaritat al nostre centre. Les diverses 

activitats es concreten a continuació: 

o Infantil i Primària: al matí faran una manualitat com a record 

d’aquest dia i tallers solidaris. A la tarda aprofitaran per fer 

manualitats nadalenques. 

o Secundària: tot l’alumnat realitzarà una activitat vinculada 

amb la xarxa d’escoles d’Amnistia Internacional de la qual 

formem part com a escola. A més, es durà a terme: 

▪ 1r i 2n d’ESO: realització d’un escape room solidari. La 

intenció és que l’alumnat porti una peça de roba de vestir 

(samarreta, jersei...) per fer-la arribar a una entitat que 

treballa amb persones que viuen al carrer. 

▪ 3r i 4t d’ESO: elaboració d’un projecte solidari que 

acabarà en una acció concreta. 

▪ 1r batxillerat: realització d’un treball d’anàlisi de drets 

humans des d’una sèrie de vídeos i d’altres materials. 

▪ 2n batxillerat: realització de  tallers als nens i a les nenes 

d’Ed. Primària. També hi haurà una xerrada impartida per 

una persona d’Opens Arms. La intenció és que 

comparteixi amb l’alumnat la feina que s’està portant a 

terme al Mediterrani.  
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➢ Esmorzar: recuperem la ja tradicional xocolatada amb coca. Hem 

pensat en tot l’alumnat amb al·lèrgies diverses i tothom tindrà el seu 

esmorzar. 

➢ Celebració: al final del matí tindrem una celebració conjunta de tota 

l’escola al pati per agrair al Pare Carles la feina que va fer amb els 

joves i per demanar que el seu tarannà continuï entre nosaltres.  

 

Altres indicacions generals: 

• Demanem a tot l’alumnat (des d’Ed. Infantil fins a Batxillerat) que 

porti dins una bossa un got de plàstic gruixut reutilitzable per a la 

xocolatada i un tovalló de roba. 

• Es recomana portar roba còmoda i que si s’embruta una mica 

no passi res. 

• L’alumnat d’ESO i Batxillerat farà un horari especial de 8 a 13 h. 

 

Desitgem que l’esperit del P. Carles ens ajudi a treballar per un 

món de pau i justícia i, com ell va fer, connectant-nos amb el 

cor. 

 

 

 

Ben cordialment, 

                   Equip Directiu i Equip de Pastoral 


