ENCANTS
Què
Tres o quatre cops durant el curs, les famílies d’Orlandai aportem
bàsicament roba i joguines perquè altres famílies de l’escola els hi
donin una segona oportunitat; i tot pel preu simbòlic d’1 euro. Tot el
que no comprem els orlandins, Càritas ho recull i ho gestiona per
atendre les seves demandes.
Els diners que es recullen, euro a euro, es destinen a col·laborar en
projectes de l’escola (ordinadors, material educatiu...).
Quan

On

Els Encants sempre es fan divendres. La recollida de la roba i joguines es fa al
Habitualment, l’horari és de 15.30h a gimnàs, a sota els gegants, per la porta de la
19.00/19.30h. De cada edició dels Encants se’n secretaria en cas d'Emergència.
fa un cartell informatiu.
Com
La setmana prèvia es recull la roba i les
joguines que aportem les famílies. L’horari de Porteu la roba en bosses tancades i, si pot ser,
recollida de material és: dilluns, dimarts, identificades amb una etiqueta d'Encants.
dimecres i dijous de 8.30h a 9.00h i de Membres de la Comissió s’encarreguen de
16.30h a 17.00h; i divendres de 8.30h a 9.00h. recollir el material i de seleccionar-lo.

Què podem portar als encants?

Què no podem portar als encants?

Joguines: És molt important que les joguines Roba bruta, roba trencada, roba interior, llibres,
petites les portem tancades en bosses o puzles, objectes de decoració, bijuteria...
embolicades amb paper film per tal que no es
perdin les peces.
Roba neta i re-utilitzable: És preferible que
portem la roba separada per talles i en bosses
tancades perquè no es perdi durant
l’emmagatzematge
i
sigui
més
fàcil
l’organització dels encants.

Formen part dels “Encantats” les següents persones:
Elsa Soler, Irene Viladot, Sílvia Garcia, Marta Farré, Natxo Rasche, Rosa Anna Corbinos i
Sebastiano Girogi-Scalari... totes les famílies que porten roba i joguines, i les que en compren...
Tots els altres voluntaris que vulguin col·laborar es poden apuntar en aquest FORMULARI DE
GOOGLE. GRÀCIES PER ENDAVANT!!!

