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Benvolgudes famílies, 

Som els alumnes del PFI de Comerç, el motiu de la nostra carta és informar-
vos que iniciem la campanya anual de Recollida Solidària d'Aliments, per 
col·laborar amb el Banc d'Aliments de Càritas d’Olesa,que els repartirà entre 
les persones que ho necessitin. 

La campanya consisteix en recollir aliments que portareu les famílies  i el 
professorat a l’ institut. Regalarem  un iman  com obsequi als participants. 

El punt de recollida estarà a la consergeria de l’ Institut, on muntarem una 
paradeta del dia 10 al 20 de desembre de 2018  per deixar els aliments a 
l’hora de pati d’11:00 a 11:30 h. 

Tipus d'aliments que podeu portar: pasta, arròs, cigrons, llenties, oli, llaunes de 
tomàquet,conserves, i en general productes de primera  necessitat 

Per a l’ èxit d’aquesta  campanya la vostra participació és important  

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Alumnes  

Professora:Antònia  Salazar 

Professor: David Pedra 

Professora:  Gloria Orti 
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Olesa de Montserrat,  05 de diciembre de 2018 

 

Apreciadas  familias, 

Somos los alumnos del PFI de Comercio, el motivo de  nuestra carta es 
informaros de  que iniciamos la campaña anual de Recogida Solidaria de 
Alimentos, para colaborar con el Banco de Alimentos de Caritas de Olesa de 
Montserrat, que los repartirá entre las personas que lo necesiten 

La campaña  consiste en recoger alimentos que traeréis  las familias  y el 
profesorado al instituto. Regalaremos un imán como obsequio  a los  
participantes. 

El punto de recogida estará  en la  conserjería del  Instituto, donde montaremos 
una parada del día 10 al 20 de diciembre de 2018, para  dejar los  alimentos a 
la hora del  patio de 11:00 a 11:30 h. 

Tipos de alimentos que podéis  traer: pasta, arroz, garbanzos, lentejas, aceite, 
latas de tomate, conservas  y en general productos  de primera  necesidad. 

Para el éxito de esta  campaña  vuestra  participación es importante. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Alumnos   

Profesora: Antònia  Salazar 

Profesor: David Pedra 

Profesora:  Gloria Orti  
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