
CARTA INFORMATIVA PER ALS PARES I LES MARES 
D’ALUMNES

El 26 de maig pròxim, la nostra escola participarà en la 20a edició de LA CURSA CONTRA LA FAM, 
promoguda per la Fundació Acció contra la Fam.

Cada any, des de ja fa 20 anys, La Cursa contra la Fam sensibilitza milers d’alumnes arreu del món sobre 
el problema de la fam i de la desnutrició al món i els mobilitza per lluitar contra aquesta realitat gràcies a 
una cursa solidària. D’aquesta manera, permet que els nostres joves s’impliquin en una acció que servirà 
per ajudar les poblacions més desfavorides i els demostra que cadascun de nosaltres pot actuar i 
comprometre’s amb la lluita contra la fam sigui quina sigui la nostra edat o condició.

Enguany, una altra vegada, més de 1.400 centres escolars arreu del món, a Espanya, França, el Regne 
Unit, Alemanya, Itàlia, el Canadà, el Perú, Colòmbia, Guatemala, les Filipines i una multitud de països més,
participaran en aquest projecte solidari. Més de 440.000 joves uniran les seves forces per lluitar contra 
la injusta dictadura de la fam.

 Un projecte solidari, pedagògic i esportiu que es desenvolupa en 2 moments clau:


























 Després de la cursa

Els professors seran els encarregats de recopilar tots els donatius i el centre educatiu entregarà la suma
final a Acció contra la Fam, que s’encarregarà d’informar els participants sobre els resultats i l’ús i  la
destinació dels fons durant el curs escolar següent.  

En cas que algun patrocinador vulgui obtenir el seu certificat de donació, haurà de comunicar al professor
les seves dades completes per tal que les pugui fer arribar a Acció contra la Fam.

Per tal que aquesta cursa tingui èxit, us demanem que ens ajudeu:

- Animant els vostres fills a participar en aquest gran dia de mobilització contra la fam al món.

- Donant suport i animant els vostres fills en la cerca de patrocinadors.

Us agraïm per endavant l’interès en aquest projecte i comptam amb el vostre suport!  

Palma, 15 de maig de 2017

L’equip directiu

26 DE MAIG
LA CURSA CONTRA LA FAM

El dia de la cursa cada alumne ho farà tan 
bé com pugui. LA CURSA CONTRA LA FAM
no és una competició. Es tracta d’un dia 
alegre i festiu en què predomina l’esperit de 
solidaritat i de cooperació. Cadascú correrà 
al seu ritme i s’instal·larà un sistema de 
control per tal que tots els alumnes hi 
puguin  participar. 

ABRIL
LA SESSIÓ DE SENSIBILITZACIÓ 

Per tal d’explicar als alumnes el problema de la 
fam i de la desnutrició al món, s’han organitzat 
xerrades de sensibilització al nostre centre. 
Aquestes conferències són impartides per 
voluntaris i treballadors de l’organització i són 
l’ocasió per generar un debat i un intercanvi 
d’impressions amb els alumnes. Després 
d’aquestes xerrades, cada alumne ha de cercar 
patrocinadors en el seu entorn més pròxim. 
Aquests es comprometran a fer una petita 
donació monetària, a partir d’1€, per participar 
el dia de la cursa. 
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