
A continuación, detalle do procedemento para a participación do profesorado no 1º mercado solidario
de Nadal IES David Buján (20 e 21 de decembro de 2021)

1.  Co  obxectivo  de  sensibilizar  o  noso  alumnado  da  importancia  dun  consumo  crítico,  solidario,
responsable e sostible e baixo o lema “Dálle a gústame o consumo circular e responsable”,  o
próximo Nadal, días  20 e 21 de decembro, celebrarase a  1ª edición do mercado solidario David
Buján.

2. Poderán participar neste mercado  todos os membros da comunidade educativa do  IES David
Buján: alumnado, profesorado, nais e pais e persoal de administración e servizos. Desde a páxina web
do instituto farase publicidade do mesmo.

3. Entre os días 9 ao 15 de decembro, o profesorado que desexe participar, poderá doar un ou varios
artigos (non máis de tres) no posto que a tal efecto se vai poñer no 1º andar (na zona do ascensor). A
entrega dos obxectos doados farase conxuntamente con esta mesma folla debidamente asinada na
parte  inferior  co  fin  de  outorgar  a  súa  autorización  en  relación  co/s  donativo/s  realizado/s.  Os
responsables da organización entregarán acuse de recibo do artigo ou artigos recibidos. 

4. Os responsables da recepción (do 9 ao 15 de decembro), catalogación e venda dos artigos (20 e
21  de  decembro),  serán  os/as  alumnos/as  de  4º  ESO que  cursan  as  materias  de  Economía  e
Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, coa colaboración do seu profesor José Ángel
Sánchez García e da profesora coordinadora do Departamento de Convivencia e Mediación,  Inma
Otero Varela. 

5.  Serán os  propios  participantes  que doen  os  produtos,  quen  decidan cal  será  o  prezo ao que
consideran se debe vender no mercado o produto obxecto de doazón. Aqueles artigos doados que á
finalización do evento non fosen vendidos, serán devoltos aos seus propietarios/as.

6. O 50% dos fondos recadados no mercado serán destinados a financiar a viaxe de fin de curso do
alumnado  de  4º  ESO  e  o  outro  50%  será  destinado  á  organización  Proemaid  (Professional
Emergency Aid).

7. A organización do mercado ten carácter educativo e solidario, mais a participación é voluntaria, non
sendo obrigatorio participar con ningunha doazón.

8. Dado que o noso centro participa este curso no programa da Secretaría Xeral de Política Lingüística
“21 días co galego e +”, é a nosa intención colaborar na promoción do uso do galego oral en todas as
actividades relacionadas coa celebración deste mercado.

Doante Descrición do ben entregado
Data de
entrega:

Prezo de
venda

proposto:

Nº de
referencia
asignado:

Don/Dona  .........................................................................................  profesor/a  do  IES  David  Buján
asino a miña conformidade cos donativos realizados descritos na táboa anterior.

........................................, a ....... de decembro de 2021


