
 
 
 
 
 

 
 
 

Barcelona, 19 de març de 2019 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Des de la Comissió de Solidaritat de l’Escola tenim la voluntat de seguir col·laborant amb el barri, 
posant el nostre petit gra de sorra per ajudar les persones i famílies més necessitades. És per això 
que volem donar un pas més enllà i participar de manera més continuada amb algunes entitats del 
nostre entorn.  
 
Des de la Parròquia de Sant Medir ens han informat de la manca de determinats aliments per la qual 
cosa us animem a participar en un nou recapte.  
 
La recollida es durà a terme des del dilluns 25 de març fins el divendres 29 de març. 
Al llarg de tota la setmana hi haurà caixes disponibles a totes les aules de l’escola on els/les alumnes 
podran deixar-hi els aliments.  

El divendres 29 de març, a partir de les 15h de la tarda, es portaran les caixes d’aliments a la 
Parròquia de Sant Medir amb la col·laboració de l’alumnat voluntari de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.  

A continuació, us facilitem la taula de repartiment d’aliments per cursos:  

 
Aprofitem per recordar-vos que qualsevol 
suggeriment o necessitat que detecteu i en la que 
penseu que podríem col·laborar, teniu a la vostra 
disposició la següent adreça de correu electrònic de 
la Comissió de Solidaritat: solidaritat.gpd@escola-
proa.cat 
 
En nom de la Parròquia de Sant Medir us donem les 
gràcies per avançat a totes i a tots per la vostra 

col·laboració. 

 
Salutacions, 
 
Comissió de Solidaritat de l’Escola Proa 
 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

P3 Puré de patata en sobres + Formatgets 

P4 Farina + Llaunes de sardines 

P5 Sucre + Embotit      

PRIMÀRIA 

1er Puré de patata en sobres + Formatgets 

2n Farina + Llaunes de musclos 

3er Sucre + Fuet 

4art Puré de patata en sobres + Formatgets 

5è Farina + Llaunes de sardines 

6è Sucre + Embotit  

ESO I BATXILLERAT 

1er ESO Puré de patata en sobres + Formatgets 

2n ESO Farina + Llaunes de musclos 

3er ESO Sucre + Fuet 

4art ESO Puré de patata en sobres + Formatgets 

1er BATX Farina + Llaunes de sardines 

2n BATX Sucre + embotit envasat al buit 
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