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CAMPANYA SOLIDÀRIA 
Vull servir-te més 

25-29 de maig de 2015 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Como molts ja sabeu, l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell cada any col·labora en 
projectes solidaris. 
 
El lema pastoral d’aquest curs, Vull servir-te més, ens convida a reflexionar sobre com la nostra 
comunitat educativa pot servir a aquell germà que més ho necessita. És per això que enguany la 
campanya de la solidaritat, a què dóna suport el nostre centre, està destinada a donar resposta a 
situacions de precarietat que es donen en l’àmbit educatiu i assistencial, entre d’altres, de la Casa 
Misión de Mèxic. 
 
Els objectius educatius de la campanya són: 
 

� Educar els nostres alumnes en el valor de compartir i ajudar els qui més ho necessiten. 
� Desvetllar el sentit crític dels alumnes per comprendre les necessitats que poden tenir altres 

persones. 
� Descobrir Crist en el germà necessitat. 
 

Per tal de poder continuar la seva tasca ens demanen, un any més, la nostra col·laboració en forma 
d’una aportació econòmica que les ajudarà a tirar endavant aquest projecte encapçalat pel lema: 
Vull servir-te mes. 
 
Hi ha dues maneres de fer-ho: 
 

a. Participant en el berenar solidari (coca i xocolata) que tindrà lloc el proper dijous dia 28 
de maig a la sortida de la tarda. Preu del tiquet: 2.50 € 
 

b. A través d’un donatiu voluntari dipositat en un sobre. 
 
Podeu comprar els tiquets pel berenar i/o fer les aportacions a la recepció del col·legi a partir 
del dimarts 19 de maig. 
 
Els alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Primària podran comprar els tiquets al tutor/a 
corresponent. 
I per fer més visual les aportacions de tots, per cada tiquet s’entregarà la mà del lema del curs que 
s’enganxarà al dibuix del mapa de Mèxic que trobareu penjat a la recepció del col·legi. 
 
Gràcies per la vostra generositat, 

L’Equip de Pastoral 


