CENTRE CONCERTAT PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

C1F/16-17
Viladecans, 30 de setembre de 2016

Benvolgudes famílies,
Em plau comunicar-vos que el nostre col·legi participarà en el “Dia de les classes a l’aire
lliure” que es durà a terme el proper dijous, 6 d’octubre. És una iniciativa en què diferents
centres educatius surten de l’aula per realitzar activitats a l’aire lliure. L’objectiu és que la
comunitat educativa s’uneixi en un únic moviment per promoure l’aprenentatge a l’aire
lliure com a recurs fonamental en el desenvolupament infantil. Aquest projecte, forma part
d’un moviment global, que va néixer al Regne Unit l’any 2011 i avui hi participen més de
600 col·legis de més de 15 països a tot el món, com Brasil, Turquia o Irlanda, i que
defensa els beneficis de passar més temps a l’aire lliure.
L’informe “Play in Balance”, realitzat el 2016 per les marques OMO/SKIP, dins de la
campanya “Embrutar-se és bo”, va enquestar 12.000 pares a 10 països. Els resultats van
ser aclaparadors: els nens i nenes passen una mitjana d’una hora al dia a l’aire lliure al dia
o fins i tot menys; un de cada deu no juga mai fora de casa seva i un 64% de pares i
mares consideren que els seus fills/es no compten amb les mateixes oportunitats de joc
que van tenir ells quan eren infants.
Aquesta iniciativa es durà a terme gràcies a la marca Skip que pertany a Unilever España
S.A., i de la fundació Ayuda en Acción.
Us demano que lliureu les dues autoritzacions corresponents a les tutores el dimarts, 4

d’octubre com a molt tard.
Desitjo que, una vegada més, les nostres petites accions serveixin per ajudar a construir
un món cada millor.
De la mateixa manera aprofito per saludar-vos cordialment i per desitjar-vos que tinguem
un molt bon curs 2016-2017.
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