
 

 
 
 

APADRINA LURDES 

 
Volem que tots els alumnes de la nostra escola  puguin tenir les mateixes oportunitats de 
formació i desenvolupament pel que fa a les activitats regulars de l’Escola. 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 

Per causa de la crisi hi ha un nombre significatiu de famílies de la nostra Escola amb greus 
dificultats econòmiques. 
 

Ara fa un any, al novembre de 2012, vam iniciar el programa APADRINA LURDES.  
 
 
Què és un apadrinament?  
 

És una forma de col·laborar o donar suport al desenvolupament d’un projecte o d’una persona,  
durant un temps, perquè pugui realitzar activitats, estudiar o iniciar un projecte personal.  
 
  
Què és un apadrinament a l’Escola Lurdes?  
 

Es tracta d’una acció solidària que té com a objectiu donar suport puntual a tots aquells alumnes 
de la nostra escola, les famílies dels quals es troben momentàniament en una situació econòmica 
complicada.  
 
  
Per què apadrinar?  
 

 Perquè, per causa de la crisi, hi ha un nombre significatiu de famílies de la nostra Escola 
amb greus dificultats econòmiques. 

 

 Perquè aquestes famílies tenen problemes per pagar el cost d’algunes de les activitats i 
material escolar als seus fills i filles.  

 

 Perquè volem que tots els nois i noies de la nostra escola puguin tenir les mateixes 
possibilitats de formació i de realització d’activitats que l’ensenyament de qualitat que es fa 
a l’Escola requereix.  

 

 Perquè tots formem part d’una mateixa comunitat que tradicionalment s’ha demostrat molt 
sensible a les situacions de necessitat greu com la que estem vivint. 
 

 
Què proposem apadrinar?  
 

El cost d’algunes de les activitats regulars que es fan a l’Escola durant el curs:  
 

 Material escolar/llibres       30 €                                      

 Excursió        35 € 

 Menjador escolar 

 Parcial      65 €    

 Complet   130 €    

 Excursió d’escola 3 dies    180 €   



 

 
 
 

 
 
Com participar-hi?  
 

1. Donants. 
Les famílies que ho vulguin, poden fer aportacions econòmiques per tal de contribuir a cobrir 
les despeses de les activitats emparades dins d’aquest programa. Per ser donant cal omplir 
el formulari DONANT i dipositar-ho a la bústia de l’AMPA situada a la recepció de 
l’escola a l’atenció de la comissió solidària. La donació pot ser domiciliada (puntual, 
mensual o trimestral) o mitjançant ingrés, finançant una activitat concreta o aportant una 
quantitat sense concepte específic. 

 
2. Beneficiaris. 

Les famílies que no puguin assolir les despeses generades per les activitats cobertes pel 
programa APADRINA LURDES poden sol·licitar que els seus fills en siguin beneficiaris. Per 
poder ser beneficiari, cal omplir el formulari (un formulari per alumne) i fer-lo arribar a la 
Direcció de l’Escola. La Direcció de l’Escola, un cop rebut el formulari BENEFICIARI, 
estudiarà cas per cas i veurà quin grau de suport requereix cada alumne. Periòdicament es 
portarà a terme una reunió Escola-AMPA en la qual es definiran beneficiaris, sempre 
mantenint l’anonimat dels mateixos. 
 

 

Moltes gràcies a tots pel vostre suport i la vostra solidaritat.  

 

 

SOLIDÀRIA AMPA LURDES 

solidaria@escolalurdes.cat 

 

 

 

Barcelona, novembre de 2013 

 

 

mailto:solidaria@escolalurdes.cat

