El projecte de Mirada Oberta neix fruit de

El projecte solidari Mirada Oberta de

les nostres inquietuds i de l’observació de

l’escola Ramon Llull de Barcelona ha estat

l’entorn en el que vivim. Entorn ple de

nominat i premiat en diverses ocasions. Cal

desigualtats, misèria dominació, exclusions

destacar:

i

guerres.

El

nostre

sentit

de

la

responsabilitat és el que ens ha mogut a
integrar la solidaritat dins l’entorn escolar
com a valor. Un valor que ens ajudarà a
entendre l’art de compartir i acompanyar la
diversitat del nostre món.

-PREMI VICENTE FERRER, JULIOL 2017
IX PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO. VICENTE FERRER.

-PREMI SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU.
NOVEMBRE 2017.

Més informació:

http://www.escolaramonllull.cat
http://www.miradaoberta.com/

“Sempre pensem que posant una gota
d’aigua fem poc. Però no hi hauria mar
sense totes les gotes que donem.”
POSA UNA GOTA PER AJUDAR-NOS
Nazaret 1r d’ESO 2017-2018

TU POTS CANVIAR
EL SEU FUTUR!!

Des de l’escola Ramon Llull treballem per
ajudar a la gent de Gambia.

Gàmbia és una república de l’Àfrica
occidental, envoltada completament pel
Senegal excepte a l’oest, on l’estuari del
riu Gàmbia toca l’oceà Atlàntic. La capital
és Banjul.

Activitats realitzades per
l’escola Ramon Llull.

Paradeta Solidària: A la
paradeta solidària posem
a la venda collarets i
pulseres.
Cinema: Els primers
divendres de cada mes es
projecta una pel·lícula
Bàsquet Solidari:
Torneig de Bàsquet
Solidari, modalitat 3x3

Gàmbia no té jaciments minerals importants
ni altres recursos naturals. La seva
economia es basa en els productes agrícoles
i la ramaderia per al consum intern del que
depèn el 75% de la població

La botifarrada: A les
portes de la primavera,
Mirada Oberta organitza
una botifarrada Solidària.
La xocolatada: Arriba el
carnaval i Mirada Oberta no
faltarà a l’esdeveniment més
arrauxat de l’any.
Samarreta inquieta:
Mirada Oberta obra la
participació del concurs de
fotografia «la samarreta
inquieta».
Dinars Gambians:
Els mestres de l’escola dinem a l’estil
Gambià. Cus-cus i espècies al ritme de
la música africana, pollastre yassa i
salsa de cacauet a mansalva.

La Milla Solidària:
Tots grans i petits, fem
un recorregut al voltant
de l’escola, des de 100m
fins a una milla.
Concurs de pastissos:
Jornada familiar, solidària,
festiva. També hi ha llaminadures
molta xocolata, galetes etc...

I moltes més
activitats...

