EQUIP PASTORAL
ADVENT 2016-2017 - Informació FAMÍLIES
Benvolgudes famílies,
El Nadal s’apropa i com cada any el nostre col·legi organitza diferents activitats. Aquest curs
intentarem transcendir en la nostra mirada: MIRA

+ ENLLÀ: ÉS ADVENT!

Organitzem les activitats següents:
1. GRAN RECAPTE
Com cada any ens sumem al voluntariat. Més enllà del jo, prenem consciència de la història
col·lectiva a la qual pertanyem; però, alhora, prenem consciència que el futur no està escrit,
sinó que depèn, en gran part, de nosaltres mateixos.
2. CONCURS DE SELFIES
Més enllà d’un selfie podem reescriure el futur d’un jove en situació d’exclusió o marginació.
El dia 9 de desembre es farà públic el guanyador del concurs de selfies, en benefici de Salle
Solidària.
3. CERCANT SOMRIURES (2n BAT)
L'objectiu és conviure i fer festa amb els qui no ens coneixem i tenim per veïns, per tal de
fomentar la tolerància que ens ajudarà a mirar més enllà de la discapacitat: a la persona.
A l’Acudam, farem somriures musicals i a la Llar Terres de Ponent, farem el bingo dels
somriures.
4. PUJADA DEL PESSEBRE I LLUM DE LA PAU
El grup excursionista, el dia 11 de desembre anirà més enllà, a Sant Llorenç de Munt a
portar un naixement, tal com es va fent en els darrers anys. Tot seguit anirem a buscar la
Llum de la Pau a Sant Celoni.
5. PEDALAR AMB LA LLAR PER LA MARATÓ (ESO/FP)
Ens unim amb l’activitat organitzada per la Residència Llar Terres de Ponent a pedalar amb
un objectiu, que va més enllà de la Marató. Una mirada compartida al nostre món ens
convida a cuidar-lo i millorar-lo.
6. CAMPANYA RECOLLIDA D’ALIMENTS
Pretenem mirar més enllà de la realitat desigual que estem vivint, i reconèixer el valor de
les coses materials i el seu ús adequat.
Des dels serveis socials de base del Consell Comarcal ens indiquen els productes que es
necessiten: llet, cacau en pols, cafè soluble, conserves de peix, conserves de fruita,
conserves de verdura, tomata en conserva, galetes, cereals, productes d’higiene personal,
productes d’higiene infantil, productes d’higiene femenina, bolquers (T-3, T-4 i T-5) i llet
infantil núm. 1,2.
La recollida anirà adreçada des del Centre de distribució d’aliments de la comarca a les
famílies més vulnerables del nostre entorn més proper. El període de campanya serà la
setmana del 19 al 22 de desembre.
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