
FEIRÓN SOLIDARIO DE NADAL NO IES DAVID BUJÁN: 21 e 22 de decembro

En liña con outras iniciativas solidarias levadas a cabo anteriormente polo noso centro,  desde os
Departamentos de Convivencia e Mediación e Economía, propoñemos organizar a 2ª edición do
Feirón solidario de Nadal no que poderán participar todos os membros da comunidade educativa:
alumnado, familias, profesores/as e persoal de administración e servizos. Cada participante poderá
traer un ou varios artigos da súa casa que non utilice ou teña infrautilizados e que considere que, dado
o  seu bo estado  de  uso,  aínda poden  resultar  de  utilidade para  alguén.  Por  exemplo:  xoguetes,
disfraces,  videoxogos,  artigos  de  decoración,  artigos  deportivos,  pequenos  electrodomésticos,
complementos, libros, artigos de papelaría, etc. Nesta edición, pedímosvos que non acheguedes roupa
porque ocupa moito espazo e foi  o que menos aceptación tivo na edición anterior.  No entanto,  si
tiveron saída complementos como bolsos, carteiras, panos, bufandas, reloxos, gorros, cintos ...  

Coa finalidade de impulsar un novo modelo de produción e consumo no que o valor dos produtos,
materiais e recursos se manteñan na economía durante o maior tempo posible, se minimice a xeración
de  residuos  e  se  reduza  a  pegada  ecolóxica,  queremos  organizar  unha  actividade  solidaria  e
comprometida en liña coa Estratexia de Economía Circular do Ministerio de Transición Ecolóxica
e baixo o marco da  Axenda 2030 da ONU e os seus dezasete  Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible  (ODS),  especialmente  cos  ODS 12 Produción e  consumo responsables e  o  ODS 13
Acción polo clima. Como actividade complementaria de Economía 4º ESO, será o alumnado desta
materia  quen  organicen  o  mercado  solidario  coa  axuda  dos  seus  profesores/as  co  obxectivo  de
sensibilizar  aos estudantes da importancia que ten a realización dos actos de consumo de forma
responsable,  crítica,  sostible  e  solidaria.  Unha  vez  recibidos  os  bens  doados,  os  organizadores
realizarán un inventario no que figurarán todos os artigos recibidos xunto co nome do/a seu doador/a e
o prezo proposto para a súa venda.  

Todos os membros da comunidade educativa poderemos visitar  o mercado e facernos cun ben a
reducido prezo para desfrutar ou agasallar no Nadal. Tras esta celebración, os fondos recadados serán
destinados nun 50% a financiar a viaxe de fin de curso do alumnado de 4º ESO e o outro 50% a
Proemaid (Professional Emergency Aid),  unha organización non gobernamental,  formada por un
equipo de profesionais das emerxencias que de forma voluntaria, auxilian e rescatan a persoas en
grave risco no mar no sueste da illa grega de Lesbos e no Mediterráneo central.  Nese equipo de
persoas bombeiras, mergulladoras, nadadoras de rescate e sanitarias colabora  Óscar Palleiro,  un
bombeiro que presta os seus servizos en Cambre, quen se brindou a vir ao centro a falarnos das
actividades nas que participa nesta organización como voluntario.

Moitas grazas pola vosa colaboración.


