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Com ja sabeu, la Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat per TV3 per tal d’obtenir 
recursos econòmics per a la investigació científica de malalties de difícil curació. 
 

L’edició 2015 de La Marató de TV3 es farà les setmanes anteriors al diumenge 13 de 
desembre i estarà dedicada a la  diabetis i l'obesitat. 
 

Amb motiu de la Marató s’organitzen arreu de Catalunya un munt d'actes festius: 
concerts, competicions, festivals, caminades o dinars, per esmentar-ne alguns exemples. 
Més enllà dels diners recollits, les activitats populars converteixen La Marató en una festa. 
 

La nostra escola també es vol sumar a aquesta gran festa ciutadana. És per això que, de 
nou, aquest any també, hem decidit muntar: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Com anirà tot?:  
 

• Famílies voluntàries de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r faran uns quants pastissos casolans, 
pizzes, coques dolces i salades... Volem que siguin fetes vostres, amb ingredients 
naturals, com sempre s’han fet, ben sanes i saludables.  

• Tothom qui vulgui pot fer-ne i col·laborar. Si voleu participar en l’elaboració 
d’aquests pastissos, si us plau, comenteu-ho amb la tutora del vostre fill o filla. 
Caldrà portar el pastís a l’escola el matí del dimecres 2 de desembre.  

• El mateix dimecres, dia 2, a les 15:00 de la tarda, tallarem els pastissos a trossos, 
amb l’ajuda de mares i pares voluntaris/es. Se’n necessitaran entre 6 i 10. Si voleu 
fer aquesta tasca comenteu-ho amb la M. Antònia, directora de l’escola. 

• Els talls de pastís es vendran, a un preu simbòlic + la voluntat cada tall. El 
pagament inclourà un got de llimonada. Per no manipular els diners i el menjar a 
la vegada, hi haurà una taula on es vendran els tiquets, una altra de diferent on es 
lliurarà el tall de pastís, i una tercera taula on es servirà la llimonada.  

• La venda es farà, a l’entrada de l’escola, la tarda del dimecres dia 2 de desembre, 
en un acte de germanor, un berenar solidari i festiu, que volem que sigui un motiu 
de festa i alegria. Els encarregats de fer la venda seran els nois i noies de 5è i 6è, 
sota la vigilància dels mestres de l’escola. Hi haurà torns que organitzaran els 
tutors i tutores de cada curs. Si el vostre fill o filla pot i vol participar en els torns, 
agrairem que ho comuniqui a la seva tutora o tutor. 

• Per altra banda, com ja hem dit, els nois i noies de 4t faran i serviran una deliciosa 
llimonada casolana per acompanyar el berenar. Si el vostre fill o filla pot i vol 
participar en els torns agrairem que ho comuniqui a la seva tutora. 

• Abans del diumenge, dia 13, la M. Antònia, com a directora de l’escola, trucarà a la 
Marató per oferir, en directe, l’aportació recollida gràcies al “Berenar de l’Espriu”.  

“El berenar de l’Espriu per a la Marató” 
 

Data: dimecres 2 de desembre de 2015, des de les 16:30 i fins les 18:30 h. 
Lloc: Les entrades principal i de parvulari de l'Escola 

Què farem: Un berenar solidari amb participació de tothom. 
 

 


