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BONES FESTES A TOTHOM
 

Hola famílies!
Primer de tot, volem desitjar-vos molt bones festes. Hem 
acabat ja el primer trimestre i arriben unes ben merescudes
vacances. Al llarg d'aquest trimestre, hem fet moltes coses 
i cal que ens aturem per tal de valorar el que hem descobert,
 el que hem après, en definitiva el que hem viscut.
El final de trimestre ha estat marcat per dos elements que volem recordar i explicar-vos:

 

Infantil i primària: van fer jocs solidaris, alguns d'ells preparats per alumnes de 2n
batxillerat.
1r i 2n ESO: van fer un scape-room solidari, que va finalitzar amb la recollida de roba per
la fundació Arrels, que treballa amb persones que viuen al carrer.
3r, 4t i 1r batx: van elaborar un projecte solidari amb una part pràctica que consitia en
enviar cartes a avis i àvies de diferents residències de tot l'Estat.
2n batx: van compartir una estona amb el Gerard, un jove de Sant Feliu de Llobregat
que col·labora amb Opens Arms i els va explicar la seva experiència ajudant a persones
a salvar la vida, tant en Lesbos, com al mig de la Mediterrània entre l'illa de Lampedusa i
Líbia. 

Advent: com ja sabeu, les quatre setmanes abans de Nadal es celebra l'Advent. Es tracta
d'un període de temps per preparar-nos a acollir la vinguda del Nen Jesús. Per tal de
treballar l'Advent tota l'escola ha visctut 5 accions en 4 setmanes. En els diferens punts de
connexió del centre -vinculats al lema CONNECTA'T AMB EL COR- hem anat treballant
aquestes cinc accions. Consisteixen en una cançó, un conte, una pregària, un vídeo i una
proposta d'acció que ens han ajudat a entendre l'Advent i a fer alguna cosa més per als
altres.

3 de desembre, dia del pare Carles: el dia 3 de desembre recordem al pare Carles Fissiaux.
Ell va ser qui va fundar la congregació Sant Pere ad Vincula, que va fundar la nostra escola al
1963. És un dia ple de celebracions. Vam veure un vídeo del pare Carles, vam jugar, vam
tenir una xocolatada, vam fer manualitats... i vam treballar la solidaritat, ja que volem que el
dia del pare Carles sigui el dia de la solidaritat al nostre centre, recollint un dels valors
fonamentals que ell volia propossar amb la seva acció i dedicació. 
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Infantil i primària: van participar en la recollida del DOMUND. Enguany
hem recollit 1216,88 euros. Uns quants alumnes els van fer arribar al rector
de la parroquia de Sant Llorenç. Va ser un moment molt maco, perquè
algunalumne li va explicar que els diners que havia portat no eran dels seus
pares sinò que els havia tret de la seva guardiola.
1r batx B: els alumnes de 1r B de Batxillerat es van organitzar per tal de
recollir 93 euros per l'Associació Sunday de Sant Feliu. Aquesta quantitat
va destinada a comprar aliments per a un pis amb quatre joves sense
recursos. És molt d'agrair aquesta iniciativa sorgida per part seva.
Recollida d'aliments: al desembre des de l'escola s'ha fet la ja tradicional
recollida d'aliments per al banc d'aliments de Sant Feliu. Són moltes les
famílies que necessiten aquesta ajuda.
Recollida de joguines: també hem realitzat una recollida de joguines
noves destinada a ajudar a celebrar el Nadal amb més alegria. 

Aquest ha estat un temps ple de solidaritat. Us deixem alguna mostra...

Celebració del Pare Carles

Video del dia del Pare Carles

Manifest de la solidaritat redactat per alumnes de
1r Batxillerat i llegit en la celebració del dia del
Pare Carles


