
Benvolgudes famílies, 

L’últim cap de setmana de novembre el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte a tot 

Catalunya. 

Aquest any l’Escola i l’AMPA ens hem adherit a la campanya per col·laborar directament amb 

l’entitat “El Tupí”. Un menjador social que gestiona un col·lectiu de voluntaris per tal d’oferir a 

les persones amb més dificultat un àpat diari i una estona d’acompanyament.  

Us animem a col·laborar-hi aportant aliments. 

Per aquest motiu, del dilluns 23 al divendres 27 de novembre els alumnes d’Educació Infantil 

i Primària poden fer arribar aliments a les aules. Els/les mestres els entregaran una là-

mina, amb una cara picant l’ullet, per pintar a casa com ells vulguin i que podran tornar a l’au-

la. De mica en mica, podrem observar moltes cares de complicitat a les escales interiors de 

l’escola, decorades pels alumnes, sota el lema “Pica-li l’ullet al Tupí!”. 

Els alumnes de Secundària podran dipositar els aliments del dimarts 24 al dijous 26 de 

novembre a les seves aules. Diferents alumnes voluntaris s ’encarregaran de recollir els 

aliments de les aules. 

Per a una millor gestió, els responsables del Menjador Social el Tupí ens proposen els ali-

ments bàsics que més necessiten per ordre de prioritats: llet, oli, patates, llaunes de conserva 

de peix, fruita en almívar, sucs de fruita individuals, sucre... 

Us agrairem que tingueu cura de les dates de caducitat. 

Necessitarem voluntaris per poder encaixar els productes. Tots aquells que tingueu 

una estoneta i podeu col·laborar sereu benvinguts. Per a poder gestionar els voluntaris us de-

manarem que ho feu saber a secretaria deixant el nom, horaris que us aniria bé  de 

col·laborar, i un telèfon de contacte; o bé deixant les mateixes dades a                                 

ampa@santmiqueldelssants.cat i tant aviat com podrem ens posarem en contacte amb 

vosaltres. 

De nou, us animem a “Ajudar-nos a ajudar!” 
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