
 

Circular n.º 12 / Curso 19-20 
Onda, 30 de enero de 2020 

A todas las familias del colegio 
 

Estimadas familias: 

Durante la semana del 10 de febrero vamos a celebrar en el colegio la              

“SEMANA SOLIDARIA”, en la que colaboraremos con Manos Unidas. El lema de este             

año es “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú” donde se nos invita a                 

reflexionar sobre el hecho de que es a los países más pobres a los que más les                 

afectan las consecuencias del cambio climático. 

Los niños pueden colaborar comprando material que Manos Unidas nos facilita           

para su venta. Este año se pueden adquirir los siguientes objetos: 

 

ARTÍCULOS MANOS UNIDAS PRECIO UNIDAD 

MARCAPÁGINAS 2 € 

CUADERNOS PEQUEÑOS 5 € 

VASO BAMBÚ  6 € 

PULSERITAS 5 € 

BOTELLA VIDRIO               8 € 

CALCETINES TALLA 35-39 7 € 

CALCETINES TALLA 40-46 7 € 

 
El material lo podrán adquirir los niños a la hora del patio. Como otros años, los                

tutores explicarán a los niños la campaña y la organización a la que va destinada. Os                

invitamos a que en familia animéis la solidaridad. Muchas gracias por vuestra            

colaboración. 

 

Equipo de Pastoral 

 

  

 



 

 
Circular nº 12 / Curs 19-20 

Onda, 30 de gener de 2020 
A totes les famílies del col·legi 

 

 

Estimades famílies: 

Durant la setmana del 10 de febrer celebrarem en el col·legi la “SETMANA             

SOLIDÀRIA”, en la qual col·laborarem amb Mans Unides. El lema de la campanya             

d’enguany és “Qui més pateix el maltractament al planeta no eres tu”, on se'ns convida               

a reflexionar sobre el fet que és als països més pobres on més afecta les               

conseqüències del canvi climàtic. 

Els xiquets poden col·laborar comprant material que Mans Unides ens facilita           

per a la seua venda. Enguany es poden adquirir els següents objectes: 

 

ARTICLES MANOS UNIDAS PREU UNITAT 

MARCAPÀGINES 2 € 

QUADERNS XICOTETS 5 € 

GOT BAMBÚ  6 € 

POLSERETES 5 € 

BOTELLA VIDRE                8 € 

CALCETINS TALLA 35-39 7 € 

CALCETINS TALLA 40-46 7 € 

 

 

El material el podran adquirir els xiquets a l'hora del pati. Com altres anys, els               

tutors explicaran als xiquets la campanya i l’organització a la que va destinada. Us              

convidem que en família animeu la solidaritat. Moltes gràcies per la vostra            

col·laboració. 

Equip de Pastoral 

 


