
CURSA SOLIDÀRIA 2020  

PREGUNTES I RESPOSTES: 
Què he de fer? M’ho pots explicar de manera senzilla? 
Com que enguany no es pot fer la Cursa a l’IES cadascú pot córrer pel seu compte, i si                   
penja una foto els profes faran una aportació econòmica “extra”. 

És una activitat obligatòria? 
No, la solidaritat és un concepte voluntari. 

M’he d’inscriure a qualque llistat? 
No fa falta. 
He de pagar 1€ per participar? 
No és obligatori, i les aportacions poden ser de diferents quantitats. 
A qui li donc els doblers si vull col·laborar? 
Les tutores i tutors, conjuntament amb el professorat d’EF s’encarregaran de recollir-ho. 

Si un alumne penja moltes fotos es recaptaran més doblers? 
No, es comptabilitzarà el nombre d’alumnes mitjançant les adreces de correu. Per            

aconseguir més diners és necessari que s’incrementi la participació. 
Fins quin dia es poden penjar fotos o dur doblers? 
Fotos fins dilluns 21 i doblers fins al propi 22 de desembre. 

Els profes poden córrer i “lliurar-se d’aportar doblers”? 
Sí però no, córrer està molt bé, i ser solidaris enguany també, més que mai. 

Les fotos seran públiques? 
Sí, amb les fotos es farà un vídeo que es penjarà a les xarxes socials de l’IES (si ho                   

trobau necessari podeu “dissimular” la vostra identitat. 

La distància recorreguda influeix? puc córrer només 100m i ja està? 
La distància no influeix, lo important és intentar recaptar el màxim de doblers per ajudar               

a qui més ho necessita… però ja que hi sou aprofitau per fer un poc d’exercici. 
Aleshores, si no correm i aportam euros ja ni ha prou, no? 
Sí i no, les activitats solidàries quan es fan manifestes públicament produeixen un efecte              

“contagi”. Si sortiu a córrer, us veu gent i si a més explicau els motius perquè ho feu,                  
s’incrementa la probabilitat que aquestes persones també s’engresquin en altres          

campanyes solidàries. 
 

Si teniu més preguntes o propostes podeu fer-les al professorat d’EF i de cicles AFD. 

Gràcies i molts d’anys! Salut! 


