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O venres 30 de xaneiro conmemoramos, como a maioría de 
centros educativos, o Día da Paz. Este ano queremos repetir unha 
actividade feita con moito éxito no 2013 e 2015,  o mercadillo 
solidario de xoguetes. A finalidade será, por unha banda 
colaborar coa ONG coruñesa “Miradas al Mundo”, e pola outra, 
realizar una actividad que fomenta a educación en valores do 
alumnado como a solidariedade. 
Por isto pedimos a vosa colaboración para que cada alumno-a 
done un ou varios xoguetes dos que ten na casa, e que estén en bo 
estado. Podedes deixalos na entrada diante da conserxería e nos 
encargarémonos posteriormente de clasificalos por idades para o 
mercadillo. Así o luns 30 de xaneiro, o alumnado de 1º e Ed. 
Infantil acompañados polas familias, poderán mercar pola tarde, 
entre ás 16h e as 18,30h. O martes 31 será o turno para o resto do 
alumnado, de 2º a 6º de Primaria, que ao longo da mañá, poderá 
mercar algún dos xoguetes da exposición. Se os xoguetes non se 
acabaran nestes dous días, quedarían na exposición dispoñibles 
durante algún tempo máis. Os prezos dos xoguetes estarán entre 
os 0,5 e os 3 euros. A recadación íntegra desta actividade será 
destinada para a campaña Ilumina África, que consiste no 
suministro de lámparas solares para a poboación de diferentes 
aldeas de Guinea Bissau- África, que é un dos proxectos da ONG 
“Miradas al Mundo”nese país africano. 
Consideramos interesante que a procedencia dos cartos para 
mercar os xoguetes do mercadillo sexa, na medida do posible, dos 
pequenos aforros de cada neno-a, asumindo eles o  protagonismo, 
e dando así un valor e sentido máximos á actividade.  
Aproveitamos a ocasión para enviar un cordial saúdo a tod@s e 
agradecer a vosa implicación e complicidade para esta nova 
actividade. 
  
                                           A Coruña, 20 de xaneiro de 2017 
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