
 

         Bunyola, 19 d’octubre de 2018 

Benvolgudes famílies, 

Davant els desgraciats fets que varen ocórrer  la setmana passada a la zona del Llevant de Mallorca, 
el Claustre de Professors ha considerat que a l’escola podíem posar el nostre ‘granet d’arena’ 
solidari per col·laborar amb la gent que pràcticament ho ha perdut tot. 

- Per una part, hi col·laborarem des de cada classe, donant resposta a totes aquelles 
preguntes i dubtes que els alumnes han plantejat sobre el tema i posant en marxa les 
idees que els mateixos nins han proposat per ajudar o animar els infants de les zones 
afectades. 

- Per altra banda, hem organitzant una rifa amb magnífics premis. Els beneficis d’aquest 
sorteig seran íntegrament per ajudar  les famílies damnificades per la torrentada. Cada 
nin de la nostra escola rebrà alguns números o tires per vendre als familiars o als vostres 
amics o veïns. Una vegada venuts els números, els nins han de dur els doblers a la 
classe.  En cas que els nins no puguin vendre tots els números, els han de tornar a 
l’escola. 

- Els infants d’Ed. Infantil, han decidit fer algunes manualitats al temps dels “espais” i 
montaran un mercadet per poder vendre les seves obras d’art. Vos avisarem el dia que es 
realitzi el mercadet solidari al pati de l’escola. 

- A més, els mestres organitzam una bunyolada per al proper  dissabte dia 27 
d'octubre, al Mercat. A més dels bunyols, també hi vendrem les coques que durem els 
mestres, així podrem recollir més doblers per enviar a les localitats afectades per la 
torrentada. Aquest mateix dissabte dia 27, amb l’ajuda dels nins que venguin, acabarem 
de vendre els números de la rifa que no s’hagin venut durant la setmana. Cap al final del 
matí farem el sorteig de tots els premis. 

Entre els premis de la rifa hi ha: 

•  Diverses paneres amb magnífics premis (que exposarem la setmana que ve a la botiga 
Expert de Bunyola). 

• Un quadre  del pintor Damià Jaume (padrí de dos nins de l’escola) que ha donat per 
col·laborar en aquesta iniciativa solidària de l’escola. 

Vos agrairem que col·laboreu en les activitats que organitzam perquè les activitats que farem 
per ajudar les famílies afectades per la torrentada siguin un èxit.  

Gràcies per la vostra col·laboració. Salutacions cordials, 

Claustre de Professors del CEIP Mestre Colom 


