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Benvolguda família, 

Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès.      

 

 

1. FIRA SOLIDÀRIA 

 
Tal com us vam dir a l’últim Informa’t us passem la taula d’equivalències per aconseguir 

Molantes (la moneda de la nostra escola) per a la propera Fira Solidària del dia 5 de 

desembre. 

 

PRODUCTES MOLANTES 

1 LITRE D’OLI D’OLIVA 20 

1 LITRE D’OLI DE GIRASOL 10 

TONYINA PACK DE 3 9 

1 KG CONSERVES (TOMÀQUET, VERDURES...)  8 

1 KG D’ARRÒS 6 

1 KG PASTA 6 

0,5 KG DE LLEGUM CUIT 5 

1 LITRE DE LLET 4 

 

Mireu que els productes siguin de llarga caducitat. Us retornarem els productes que no 

estiguin especificats en aquesta taula.  

 

Es poden portar parts proporcionals. Exemples: si porto un pack de 6 llaunes de tonyina em 

donaran 18 molantes. Si porto una llauna de tonyina em donaran 3 molantes. Si porto un 

pot de tomàquet de 0,5 Kg. em donaran 4 molantes.  

 

Les tutores aniran apuntant els productes que van portant els alumnes, i el divendres 2 de 

desembre els apuntarem a l’agenda els molantes acumulats. El mateix dia de la Fira la 

tutora els hi farà entrega dels molantes,  per a què puguin comprar els productes 

elaborats. 

 



A partir del 21 de novembre podeu anar portant menjar, que us bescanviarem al final, per 

molantes, per poder adquirir les postals i objectes de decoració de Nadal. 

 

Aprofitem per tornar a recordar que l’objectiu d’aquest projecte, és potenciar el treball 

comunitari per tal d’aconseguir un bé comú. No es tracta d’adquirir molts dels treballs que 

fan els alumnes,  sinó conscienciar de la necessitat alimentària que molta gent pateix al 

nostre voltant i que nosaltres podem oferir aquesta ajuda. Esperem aconseguir-ho amb 

totes vosaltres! 

 

L’horari de la Fira serà: matí de 8:45 a 9:45 i tarda de 14:45 a 15:45 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 

 

ENS VEIEM. NO HI FALTEU.  

FEM-LA GROSSA  

SOM SOLIDARIS 

 


