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Activitats solidàries 2014/15

La nostra escola està integrada dins la  Xarxa de Centres Solidaris, que 
coordina el Fons Mallorquí de Solidaritat (FMS). D’acord amb el nostre 
compromís amb el FMS, hem utilitzat els quadernets de na Torta amb els 
alumnes de segon. Quant als alumnes de 4t, solen treballar el material de 
Camí de l’escola. 

A més, els alumnes de 5è i 6è han aprofundit en la difícil realitat del poble 
sahrauí. Han assistit a l’activitat “Contes del desert” i han participat en el 
projecte “Cada mina, una flor”.
 Posteriorment els mestres i els alumnes han aportat 146,13 euros (seus, no 
dels pares), que s’han ingressat en el compte de l’Associació d’Amics del 
Poble Sahrauí de les Illes Balears. 

Els  alumnes  de  tercer  cicle  també  han  assistit  a  diverses  activitats 
organitzades  per  l’Associació  Balear  d’Esclerosi  Múltiple,  anomenades 
“Activa’t”,  i destinades a conscienciar l’alumnat de les dificultats en el dia 
a dia de les persones amb discapacitats (barreres arquitectòniques,...). 

D’altra banda, com sempre, hem organitzat el Mercadet Solidari, en què 
posam a  la  venda  els  objectes  que  ens  duen  anteriorment  les  famílies: 
juguetes, llibres, CDs, etc. El mercadet es fa el mateix dia que la Jornada de 
Portes Obertes. Tots els objectes tenen un preu que varia entre 1 i 3 euros. 
Tot allò que no es ven es destina a altres mercadets solidaris de la barriada 
o a la Fundació Deixalles. Enguany hem recaptat al Mercadet solidari 1166 
€. Per un costat, s’ha entregat un taló de 388 euros a  Creu Roja, que se 
centra en els col·lectius més desfavorits de Mallorca. Per un altre costat, 
s’ha entregat la mateixa quantitat al Fons Mallorquí de Solidaritat, que se 
centra  en  projectes  educatius  a  Nicaragua.  A més,  enguany  també  hem 
entregat 388 euros a  UNICEF, destinats als damnificats pel terratrèmol a 
Nepal.
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