
 

 

DESEMBRE SOLIDARI - RECOLLIDA D’ALIMENTS    

Benvolgudes famílies, 

Com cada any us convidem a participar en la recollida d’aliments que es portarà 

a terme juntament amb la Parròquia de Sant Medir. 

Aquest any, especialment, necessiten la nostra col·laboració més que mai per la 

situació tan complexa que estan passant moltes famílies arran de la pandèmia. 

Es començarà dilluns 30 de novembre i es finalitzarà divendres 04 de 

desembre a les 13:00h. 

Al llarg de tota la setmana hi haurà caixes disponibles a totes les aules de 

l’escola on els alumnes podran deixar-hi els aliments.  

Divendres 04, 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, 4rt d’ESO i Batxillerat. 

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

En nom de la Parròquia de Sant Medir i l’Escola Proa, us donem les gràcies per avançat a totes i 

a tots per la vostra col·laboració. 

Moltes gràcies!  

 

Comissió de Solidaritat 

Famílies Delegades     

solidaritat.gfd@escola-proa.cat 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3 Oli d’oliva + Llaunes de tonyina + Assortiment de galetes 

P4 Embotit envasats al buit + Fruita en almívar + Torrons 

P5 Paté + Sucre + Tomàquet fregit 

PRIMÀRIA 

1r Sopes de sobre + Oli d’oliva + Llaunes de tonyina 

2n Olives + Embotit envasats al buit + Fruita en almívar 

3r Llegum cru + Paté + Sucre 

4t Cafè + Sopes de sobre + Oli d’oliva 

5è Cacau en pols + Olives + Embotit envasats al buit 

6è Panettone + Llegum cru + Paté 

ESO I BATXILLERAT 

1r ESO Fruits secs + Cafè + Sopes de sobre 

2n ESO Assortiment de galetes + Cacau en pols + Olives 

3r ESO Torrons + Fruits secs + Llaunes de tonyina 

4t ESO Tomàquet fregit + Panettone + Llegum cru 

1r BATX Aportació econòmica voluntària 

2n BATX Aportació econòmica voluntària 

mailto:gmpd@escola-proa.cat

