
 
Necessitem famílies voluntàries per al

“Gran Recapte del Banc dels Aliments”
 
 

27 i 28  de novembre de 2015

Benvolguts famílies,

Un any més,  el Voluntariat en família col·laborarà amb el Banc dels Aliments participant  
en la campanya del Gran Recapte d’aliments. 

La nostra col·laboració serà fent de voluntaris en la recollida dels aliments i aquesta es 
farà en diferents supermercats (tots a Les Corts). Poden participar-hi tots els membres de 
la família o aquells que puguin i vulguin, no hi ha una edat mínima per poder participar-hi. 

Participar en aquest tipus d’activitat ens permet als pares i mares fomentar en els nostres 
fills/es valors importants vers els altres,  com son el respecte, la tolerància la solidaritat…..
L’any passat, el Voluntariat en Família va aportar al voltant de 200  voluntaris/es, tots ells 
membres de famílies de la nostra escola i vam recollir  62.000 quilos d’aliments. El llisto és 
alt però segur que novament ens superarem. 

Dates i horaris:
Divendres, 27 de novembre, de 14.00h a 22.00h  i  
Dissabte, 28 de novembre, de 10.00h a 22.00h

Supermercats assignats al Voluntariat en família:
MERCADONA - Travessera de Les Corts, 146-148 
CAPRABO - Avinguda Diagonal, 545 (L´ILLA ) 
CONDIS - Europa, 18 
CONSUM - Lluça, 19

Funció dels voluntaris
1. Informar a les persones que entrin al supermercat que es realitza la campanya de 
recollida d’aliments.
2. Lliurar una bossa de la campanya que, en sortir poden retornar-la amb els aliments que 
vulguin comprar (demanarem 5 famílies d’aliments: arròs, pasta, llegums, oli, llet)
3. Recollir les bosses que tornin els clients. Agrair la donació donant un punt de llibre.
4. Col·locar la bossa als contenidors que proporcionarà l’organització.

Com t’has d’inscriure per ser voluntari/a
 Has d’omplir el full d’inscripció que trobaràs a continuació i lliurar-la entre els dies 2 i 14 
de novembre a la consergeria de l’escola o bé enviar-la a:  info@voluntariatenfamilia.org
 Passat aquest període rebreu un correu donant-vos més informació sobre l’activitat.

Salutacions 

mailto:info@voluntariatenfamilia.org


INSCRIPCIÓ PER SER VOLUNTARI/A

Nom i cognoms: _________________________ Edat ____ DNI _____________ Tel. 

___________

Correu electrònic: ______________________________________ (Responsable amb qui 

contactar)

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________ 

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________ 

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________ 

(Per poder donar  assegurança a tots els participants , és imprescindible que anoteu  totes les 
dades que us demanem, el número de DNI és necessari per tots els participants majors de 14 
anys)

Marqueu amb una creu dia i franja horària que desitgeu
  

• Els voluntaris/es escolliu un horari de torn,  nosaltres us assignarem el supermercat (els 
supermercats son assignats segons les característiques d'aquest i les edats dels nens).

•  Menors de 15 anys han de participar acompanyats d’un adult.
•  Els nois/es de 15-17 anys que participin sols, hauran de presentar l’autorització paterna 

signada en el moment de la inscripció (la trobareu a continuació)

AUTORITZACIÓ PATERNA (nois/es de 15-17 anys que participaran sense l’acompanyament d’un 
adult)

En/Na _______________________________ amb DNI _______________, com a pare, mare o 
representant legal autoritzo a _____________________________ amb DNI _________________ 
a participar a l’activitat del  “GRAN RECAPTE” els dies 27 i 28 de novembre  de 2015 que 
organitza el Banc dels aliments a Barcelona i el Voluntariat en família del Manyanet Les Corts.
Barcelona ____ de ______________ de 2015                       
 
 Signatura pare, mare/ o representant legal

DIVENDRES 27 

De 14 A 18 h De 18 a 22 h

DISSABTE 298

De 10 a 14 h De 14 a 18 h

De 18 a 22 h


