SORTEIG DE LOTS DE NADAL 2016
El Nadal truca a la porta i arriba el SORTEIG DE LOTS DE NADAL, una proposta nadalenca on hi
col·laboren les famílies i l’equip educatiu del centre per tal de recaptar fons pels alumnes de l’escola.

En què consisteix aquesta activitat?
Es tracta d’elaborar diferents lots de productes nadalencs a través de les aportacions de les famílies i
l’equip educatiu del centre. Durant la setmana del 12 al 15 de desembre es farà una recollida de
petits productes d’alimentació típics dels dinars nadalencs (olives, fuet, neules, torrons, fruits secs…).
Amb els productes recollits es realitzaran diferents lots de Nadal que seran sortejats a través de la
venta de tiquets a 1 euro. Una part important dels diners recollits de la venta de tiquets seran per
subvencionar les colònies dels alumnes de 5è i 6è.
Aquesta activitat fomenta una xarxa solidària entre els diferents cursos de l’escola, des de P3 a 6è:
Implicar a tots els alumnes del centre en un mateix projecte, en aquest cas es tracta d’ajudar els
companys dels cursos superiors en les colònies de final de curs.
Aquesta proposta no és obligatòria però us convidem a tots a participar-hi. L’ intenció és aconseguir
perllongar aquesta activitat nadalenca any rere any per tal que formi part del calendari d’actes anuals
de l’escola. D’aquesta forma tots els nens del centre s’acabaran beneficiant dels guanys de l’activitat
quant arribin als cursos superiors.
L’AMPA de l’escola s’encarrega de la recollida d’aliments, l’elaboració del lots, la distribució de la
venta de tiquets i el sorteig.

Quin tipus d’aliment es pot aportar al lot?
Per no repetir productes a cada curs se li ha assignat un tipus d’aliment diferent.
P3: aperitius (olives, espàrrecs, patates xips,…)
P4: aperitius (patés, torradetes de canapès, galetetes salades aperitiu, …)
P5: Paquet de pasta (Galets de Nadal, llacets, espirals, …)
1r: Bosseta de fruits secs (anous, cacauets, avellanes, ametlles, dàtils, … )
2n: Fruita en almívar
3r: Fuet o embotit que no necessiti conservació en nevera
4r: Llaunes de conserves
5è: Dolços (neules, torró, bombons, polvorons, xocolatines, …)
6è: Begudes (refrescos, vi, cava, moscatell,…)
Equip de mestres: productes comodí per tal de fer el lot més atractiu

Com es recolliran els productes nadalencs?
La recollida de productes es farà els dies 12, 13, 14 i 15 de desembre. A l’entrada de l’escola es
col·locaran unes capses on cada alumne dipositarà el producte que vulgui aportar.
La venta de tiquets es farà del dia 7 al 16 de desembre: 1 tiquet = 1 euro
El divendres 16 de desembre a les 16.30 es sortejaran els lots de Nadal. Els guanyadors podran
recollir els lots el mateix divendres o el dilluns 19 a les 9:00h; a les 12:30h; o les 16:30h.

