
OMPLE EL SOBRE PER LA MARATÓ 

 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Us fem a mans aquesta circular, per informar-vos, que a partir del dia 20 de novembre 

i seguint la programació anual establerta, treballarem a les aules “ El rentat de 

mans”, . Aquest projecte, ha estat fruit del treball en equip de les professionals de les 

escoles i serveis educatius gestionats per la Fundació per a l’Acció educativa. 

El dia 27 de novembre, es durà terme l’activitat Abans o Després? per la qual 

necessitem de la vostra col·laboració i participació. 

Aquest projecte, va lligat amb la participació dels centres i serveis educatius gestionats 

per la Fundació, en La Marató de TV3.  

Aquest any, el tema de La Marató és “ Les malalties infeccioses” i nosaltres des dels 

nostres centres, volem combatre-ho amb el rentat de mans, una rutina diària que en 

ocasions oblidem de fer-la dedicant el temps adequat per a un bon rentat, per tant 

l’eslògan de la nostra campanya, serà “ Contra la infecció, aigua i sabó”. 

Per altra banda, com ja sabeu, La Marató fa recaptació 

econòmica per tal de poder ajudar amb la causa 

assenyalada i des de els nostres centres i serveis educatius 

us animem a participar fent un donatiu el qual a canvi 

rebreu uns guants blancs, símbol de les mans netes, els 

quals lluiran els vostres fills en la fotografia / vídeo que farem arribar a La Marató amb 

l’esperança de ser un dels centres escollits per a presentar el nostre projecte el proper 

dia 17 de desembre en la retransmissió del programa. 

Per tal de poder fer el donatiu i rebre els vostres guants haureu d’adreçar-vos al holl 

de l’escola  el dia 23 de novembre . 

És una activitat oberta a tothom que vulgui participar. 

Animeu-vos a participar, volem fer una bona recaptació per La 

Marató. 

Us esperem !! 

 

L’ Equip Educatiu. 

 
 
 


