Col·legi LA ENCARNACIÓN
CROWDFUNDING SOLIDARI

Sueca, 12 de Maig de 2021
Estimades famílies,
des de l’equip de pastoral del col·legi volem presentar-vos l’activitat solidària que hem
preparat per al tercer trimestre. Donada la situació actual i, davant la impossibilitat de
realitzar el tradicional berenar solidari, pensem que és molt important realitzar aquesta
campanya per col·laborar amb les necessitats de Cáritas Interparroquial.
Com bé sabeu la pròpia Cáritas desenvolupa una gran tasca a través de l’economat,
serveis d’acollida, ropers parroquials i diverses campanyes de sensibilització, tot per
ajudar a les persones necessitades de la nostra localitat.
L’activitat d’enguany, què hem anomenat crowdfunding solidari, consistirà en un gran i
novedós sorteig amb diferents premis, tant experiències compartides com regals,
ofertats pel personal del centre. Les participacions del sorteig tindran un preu d’1 euro,
sent possible comprar-ne tantes com es desitge. També hi ha l’opció de col·laborar fent
aportacions a la “fila zero”.
El sorteig està obert a tota la comunitat educativa. Per poder participar-hi, el que cal
fer és:
1. Llegir totes les activitats ofertades i triar aquelles en les quals es vol participar
2. Punxar sobre l’enllaç de l’activitat
3. Comprar quantes més participacions millor! (1 euro, 2 euros, 3 euros …)
4. Seguir el sorteig el dia 28 de maig
Recordeu que quantes més participacions, més possibilitats d’aconseguir cada premi!

ACTIVITAT

PROFESSOR

Fila Zero

Fila Zero

1 partida de pàdel per al guanyador i dos
acompanyants.

Andrea Vidal

Un estoig de models moleculars.

Nacho González

1 excursió a La Murta en família.

Carolina Ruiz

8 classes de repàs de Matemàtiques per a
alumnes d'ESO.

Juan Planells

2 classes de guitarra.

Noelia Martinez

1 ruta de senderisme en família. El lloc i el
nivell s'adaptaran als gustos del guanyador.

Maria Cortés

Conjunt de 4 quadres menuts dels
personatges del "Mago de Oz" pintats per la
senyo Lorena.

Lorena Lorenzo
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Regal d'una porta del "Ratoncito Pérez" feta
per la senyo Marta1

Marta Melitón

Regal d'una porta del "Ratoncito Pérez" feta
per la senyo Marta 2

Marta Melitón

Regal d'un ninotet d'amigurumi fet per la senyo
Rebeca 1

Rebeca Brotons

Regal d'un ninotet d'amigurumi fet per la senyo
Rebeca 2

Rebeca Brotons

Esmorzar / berenar personalitzat.

Isabel Lillo

Quadre de petxines, fet per la senyo Fátima.

Fátima Muñoz

1 classe de 2 hores d'iniciació al golf en
Foressos (Picassent).

Vicent Pons

Eixida familiar, en bici, a la muntanyeta dels
Sants i esmorzar allí.

Larissa Sancho

1 hora d'eixir a correr i xerrar.

Ximo Llopis

Revisió i posada a punt de la teua bicicleta per
gaudir de l'estiu.

Pablo Pérez

Vesprada de compres per València amb
berenar inclòs.

Helen Walker

Ruta guiada pel parc natural de l'albufera en
família: centre d'interpretació, dunes i passeig
en barca.

Jose Luis Terrasa i Amelia Vendrell

Regal d’un baló de rugby signat pels jugadors
de “Les Abelles”, únic equip valencià que milita
a la Divisió d’Honor.

Natxo Ruiz

Classe de natació. Depenent del nivell:
d'iniciació, perfeccionament o entrenament.

Mari Tere Montes

Dinar de paella en la caseta de camp per a
una familia en el mes de juny.

Isabel Beltran

Llibre Guiness Récords 2021.

Cristina Monleon

Assortiment de Cupcakes variats (red velvet,
oreo, carrotcake, caramel,..).

Núria Navarro

3 llibres de Geronimo Stilton.

Marta Serrano

Llibre infantil.

Mari Tere Montes

Passeig en piragua pel riu Xúquer i berenar a
l'assut de Sueca.

Mila Beltran

1 sessió d'iniciació al pàdel surf.

Assumpta Meseguer i Alba González

3 conversation sessions (only english, please).

Assumpta Meseguer

Una sudadera del col·legi (talla a elegir).

Vanessa Modesto
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Assortiment de Cookies de pepites de
xocolate, lacasitos...fetes per la senyo Marta.

Marta Melitón

3 classes d’iniciació a la guitarra espanyola.

Màrius Espinosa

Caixa de 24 llapiceres de colors professionals.

Carmen Alapont

Joc educatiu de química amb experiments.

Nacho González

Samarreta matemàtica

Lidia Lluch

Llibre “El maravilloso mundo de la ópera”

Ruth Ferrando

Un pernil de Serón

Rosa Mila Asensi

Flexió verbal i llibre de lectura en Valencià

Marta Ortells

Visita guiada per l’església de Sant Pere amb
pujada al campanar

Diego Ferrándiz

Llibre ‘“L’Atles de la Biblia”

Jaime Pellicer

Animeu-vos perquè de segur que gaudireu del vostre premi.
Moltes gràcies de bestreta per la vostra implicació i generositat.
L’equip de Pastoral
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