
 

FRENEM LA COVID-19 AMB LA     
MARATÓ DE TV3 
L’Escola Vedruna Immaculada Sabadell i la Marató de TV3 paren la COVID-19.  
Sabadell, Alumnes de 4t de Primària de l’Escola Vedruna Immaculada Sabadell.  
 
Aquest any 2020 la    
Marató de TV3 es    
dedica a la Covid-19.  
Els diners que es    
recaptaran estan  
destinats a la   
investigació de la   
vacuna de la   
Covid-19, perquè  
afecta molta gent, hi    
ha molts símptomes   
com per exemple   
febre, tos seca, vòmit,    
dificultat respiratòria, mal   
de panxa, mal de gola,     
congestió nasal, falta   
d’olfacte, etc.  
Les mesures de seguretat    
són portar la mascareta,    
rentar les mans amb gel     
hidroalcohòlic o sabó,   
ventilar les sales tancades,    
prendre la temperatura i    
mantenir 2 metres de    
distància. 
 
EL PORQUET 
SOLIDARI 
L’escola Vedruna  
Immaculada Sabadell fa una    
recollida de diners. 
Cada classe té una    
guardiola d'un porquet de    
colors, es posa 
dos euros per alumne    
voluntàriament, també es   
pot posar més. Després    
aquests diners se'n van a La      
Marató de TV3 per poder     
ajudar a investigar la vacuna     
de la Covid-19.  
 
 
 
 

L’ESMORZAR 
SOLIDARI 
L’Escola farà un esmorzar    
solidari per a recaptar diners     
per la Marató de TV3,     
aquest es farà l’11 de     
desembre del 2020. Els    
alumnes de tota l’escola    
podran donaran diners amb    
aquest esmorzar. 
 
QUÈ FARÀ CADA 
CLASSE?  
Els alumnes de l’escola    
faran activitats per informar    
sobre la Marató TV3.  
Els alumnes P5 faran una     
nota per les famílies per     
anunciar l’esmorzar solidari.   
Els alumnes de 1r i 2n, des       
del dia 26 de Novembre han      
preparat cartells per   
anunciar i informar sobre    
l’esmorzar solidari del dia    
11 de desembre. Els    
alumnes de 3r estan fent una      
carta per animar a l’escola i      
als alumnes per recaptar    
diners. 
Els alumnes 5è i 6è faran un       
anunci, estan preparant una    
pluja d’idees i després per     
grups gravaran aquest Spot    

per poder fer   
la difusió a   
xarxes. Per  
últim, els  
alumnes de 4t   
d'ESO faran  
un muntatge  
de vídeo amb   
un recull de   
totes les  
activitats que  

faran  
tots els cursos. 
 

 
 
FEM JOCS PER LA 
MARATÓ DE TV3  
A l’assignatura d’Educació   
Física es faran jocs que     
tinguin a veure amb la     
COVID-19. Hem parlat amb    
els mestres d’Educació   
Física. Primer vam parlar    
amb l’Anna i ens va explicar      
que faria uns tipus de jocs      
sobre la covid-19 i que ho      
farà amb 2n. Després vam     
anar a 3r a preguntar al      
Robert sobre els jocs i ens      
va dir que aquests serien     
divertits i segurs, i que     
tindran a veure amb la     
COVID-19. Després vam   
preguntar a l’Isaac i ens va      
dir que encara ho estava     
pensant, però que ho faria     
amb 4t, 5è i 6è. I per últim        
vam intentar anar amb els     
professors de l'ESO i ens     
van dir que farien jocs     
tradicionals com el pilla    
pilla. 
 

 


