DINS LES AULES
Nusos de solidaritat i esperança

XERRADA I TALLER VIRTUAL

INCLOURE EL PROJECTE DINS
L'APRENENTATGE DE LES
DIFERENTS ASSIGNATURES

Com participar en el projecte
solidari Polseres Candela, en
temps de pandèmia?
La

situació

actual

implica

canvis

i

adaptacions, però tenim clar que esperar-nos
al fet que passi aquesta pandèmia per seguir
investigant el càncer infantil, no és una opció.

TRASMETRE VALORS COM

Des del començament de la nostra història les

L'AMISTAT, LA SOLIDARITAT,

escoles heu sigut grans aliats nostres i creiem

L'EMPATÍA..

que

podeu

continuar

siguent-ho.

Deixem

enrera, festes, curses i actes presencials i
obrim

pas

mantenint
cumplint

a
tota

les

la

nostra

l'essència
mesures

de

versió
del

on-line,

projecte

prevenció

que

requereix l'actualitat.
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Fer càlculs del fil necessari
per teixir les candeles, pot ser
una opció a l'assignatura de
matemàtiques,

parlar

de

la

importància de la recerca o
aprendre
assaig

com
clínic

funciona
a

un

ciències,

escriure una carta pels petits
valents a les assignatures de
llengües

o

el

valor

de

la

solidaritat a la nostra societat
dins

l'assignatura

d'ètica

o

religió, són alguns exemples de

Ens ajudeu?

com introduir el projecte dins

Dins la seva mateixa classe, els alumnes

de l'educació, adaptant-lo a les

poden

diferents edats.

assistir

a

una

xerrada

on-line

sobre el projecte Polseres Candela, la seva

És impressionant la implicació

història i objectius i, seguidament, a la

emocional

realització d'un taller en el qual ells

rebut per part dels alumnes i

mateixos teixiran la seva candela.

de tota la comunitat educativa.

que

sempre

hem

Prèviament us farem arribar el material
preparat individualment per l'elaboració
de cadascuna de les polseres que teixeixin
els alumnes participants del taller.
La nostra proposta va dirigida a alumnes
a partir de quart de primària però estem
oberts a construir junts altres formes de
col.laboració que ens pogueu presentar.
Les candeles es poden incloure en alguna
jornada especial o poden formar part
activa dins totes les matèries curriculars.

Hem nascut per a investigar. Amb
la vostra ajuda podrem seguir fent-ho.
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La nostra missió és finançar
recerca per l'estudi del càncer
infantil, i ara més que mai,
necessitem la vostra ajuda.
Tots
junts
podrem
seguir
avançant!!
Vosaltres coneixeu millor la
vostra comunitat i per això
esperem la vostra opinió sobre
quina seria la millor manera de
col.laborar.

La recerca del càncer infantil, no pot
quedar-se a casa
Aquestes són les nostres propostes:
El centre o la seva AMPA contacta prèviament amb les famílies perquè
aportin una donació de 3€ (donatiu a canvi d'una candela) per a
col.laborar amb el nostre projecte.
Els alumnes s'enduen la seva candela i es comprometen a canviar-la per
un donatiu i portar-lo a la classe, a on es pot posar una guardiola
perquè els alumnes dipositin les seves donacions.
Si el centre o l'AMPA són els que fan la donació a la nostra associació,
podran sol·licitar certificat de donació però no factura.
Els alumnes o AMPA, munten una paradeta (virtual o física) i
intercanvien les candeles que han teixit per un donatiu per la recerca
del càncer infantil.
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