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 Circular informativa núm. 5 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 

Com anys enrere i amb motiu de la marató que organitza TV3, enguany dedicada a la diabetis i 
l’obesitat, i en el marc tradicional de col·laboració de l’escola en activitats solidàries amb entitats 
que necessiten de l’ajut de tots nosaltres, els propers dies 15 i 16 de desembre tindrà lloc una 
TÓMBOLA SOLIDÀRIA, que es farà per la tarda, en acabar l’escola, al vestíbul d’entrada. 
Novament us demanem que busqueu per casa objectes que no necessiteu i que estiguin en  bon 
estat com, per exemple: joguines, objectes de decoració, estris de cuina, mocadors de coll, jocs 
didàctics... i tot allò que considereu adient, i ho porteu a l’escola, a consergeria. També ens aniria 
molt bé el poder disposar de petits objectes de propaganda (bolígrafs, llibretes, gomes, clips, 
caramels, etc.) per poder completar els premis de la tómbola. 

Us recordem que, per qüestions d’higiene, no podem acceptar roba i també creiem que és millor 
que reserveu els llibres per donar-los a l’escola per Sant Jordi.  
Us agraïm la vostra col·laboració en aquesta nova edició amb de la tómbola solidària que no 
dubtem tornarà a serà tot un èxit.  
 
També i com cada any, des de l’Escola La Portalada volem col·laborar en la campanya de Nadal  
SOM SOLIDARIS i és per això que ens dirigim a totes les famílies dels nostres alumnes per 
animar-vos a ajudar a la gent més necessitada del nostre entorn. 
 
Malauradament les necessitats no deixen d’augmentar. Per poder respondre millor a la demanda 
és pel que us sol·licitem la vostra aportació de productes d’higiene personal i menjar (gel, 
xampú, bolquers, també llet i cacau en pols, conserves, galetes, oli, etc.). Recordeu allò de que: 
Una petita ajuda fa possible un gran somriure. 
 
La recollida es farà fins al 18 de desembre i les donacions es ficaran en capses convenientment 
assenyalades a l’entrada de l’escola. 
 
Com sempre, el que es reculli en aquesta campanya solidària es donarà a CÀRITAS 
PARROQUIAL D’ALTAFULLA,  que ho farà arribar als nostres veïns més necessitats. 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
 
Cordialment,  
 
La Direcció 
Altafulla, 25 de novembre de 2015 
 


