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¡Apunta-t’hi!

XV Edició Cursa Escolar, 2018-2019

15 años corrent
pels drets de la infància

L’any 1919, poc després del final de la I Guerra 
Mundial, Eglantyne Jebb, una mestra anglesa, 
va decidir iniciar una campanya de protesta i 
recaptació de fons per ajudar els infants austríacs 
marcats pels efectes de la guerra. 

La seva rebel•lia la va portar davant d’un tribunal 
per traïdora aliada amb l’enemic, però la seva força 
va aconseguir la seva absolució i que el fiscal donés 
diners a favor de la infància i, juntament amb ell, 
centenars de ciutadans britànics van recaptar més 
de 10.000 lliures de l’època per alimentar milers 
d’infants austríacs i alemanys. El 19 de maig de 
1919 naixia Save the Children, al mateix 
temps que llançàvem la nostra primera 
resposta a una emergència humanitària. 

Aquest curs complirem 100 anys, i en fa 15 que 
estem junts amb professors, professores i alumnes... 
que han fet possible el nostre treball. Però per 
seguir ajudant els nens i les nenes necessitem la 
vostra ajuda i la de centres com el vostre. 

Us convidem a celebrar el nostre centenari amb 
una gran cursa solidària i amb un gran repte: 
un milió d’infants que ajuden un altre milió 
de nens i nenes als quals la guerra ha deixat 
sense escola. 

 Junts ho podrem aconseguir!

“Save the Children sovint sent a dir que els 
seus objectius són impossibles, que sempre 
hi ha hagut patiment infantil i sempre n’hi 
haurà. Sabem que res no és impossible, 
si no és que nosaltres ho fem impossible. 
Només és impossible el que nosaltres ens 
neguem a intentar.”

Eglantyne Jebb

1919-2019 CENT ANYS FENT REALITAT 
ELS DRETS DELS NENS I LES NENES 

Inscriu-te al web 
savethechildren.es/inscribetekm

Envia la fitxa per correu electrònic a 
carrera@savethechildren.org Envia-la per fax al

91 552 32 72

Truca al telèfon
91 513 05 00

Dades del centre (si us plau, indica’ns qualsevol canvi que s’hagi produït en aquestes dades)

Nom                                                                       

Adreça                                                                                                                     CP

Població                                                                    Província                            Telèfon

Adreça electrònica

Coordinador de l’activitat

Nom i cognoms                                                                      

Adreça electrònica                                                                                              Telèfon

Càrrec o assignatura                                                                                      Signatura

Professor participant

Nom i cognoms                                                                      

Adreça electrònica                                                                                              Telèfon

Càrrec o assignatura                                                                                      Signatura

Us informem que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, les vostres dades personals seran tractades per la Fundació Save the Children amb la finalitat de gestionar 
administrativament la nostra relació i informar-vos de les nostres activitats escolars i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos comunicacions d’informacions 
solidàries. Aquest tractament de dades és imprescindible per a l’execució d’aquest acord y queda legitimat per a les finalitats indicades pel consentiment donat. Us podeu oposar lliurement a rebre 
comunicacions comercials, sense que això condicioni l’execució de l’acord.

Les vostres dades es conservaran durant el temps legalment establert o fins a la seva revocació. 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les vostres dades adreçant-vos a FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN, c/ Doctor 
Esquerdo, 138, 2n pis, 28007, de Madrid, a lopd@savethechildren.org, o amb una còpia del DNI que acrediti degudament la vostra identitat. En qualsevol situació, teniu dret a presentar una 
reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Núm. d’alumnes participants (aprox)

Professors participants

Data aproximada d’activitat

Materials per als corredors

Dorsals                                                                     

Diplomes

Carnet de corredor

(Si us plau, sigueu tan precisos 
com sigui possible en les quantitats 
que necessiteu. Això ens permetrà 
gestionar millor el material. Si no 
necessiteu algun material, indiqueu-
ho amb un zero a la casella que 
correspongui. Gràcies!)

Marqueu aquesta casella si voleu rebre material informatiu. 

Si us plau, completa les dades següents per ajudar-nos a preparar millor l’activitat amb vosaltres.

Inscriu-te en la XV edició de Kilòmetres de Solidaritat.
Emplena la inscripció i envia’ns-la abans del 20 d’octubre de 2018. Si ha passat el termini d’inscripció podeu 
contactar amb nosaltres al 91 513 05 00.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
ID Centre



CURSA ESCOLAR 
PEL DRET A L’EDUCACIÓ

MÉS QUE UNA CURSA, UN PROJECTE EDUCATIU 
• Esportiu: una activitat física que fomenta hàbits de vida saludables i educa 

en valors. 
• Pedagògic: amb material didàctic que ajuda els alumnes a conèixer altres 

realitats diferents a les seves i a posar en context les injustícies existents al 
món. 

• Solidari: amb la participació i el compromís de tota la comunitat educativa 
en la consecució d’un objectiu comú, un món més just.

 
Tot el material necessari sense cap cost per al centre. 

SENSE EDUCACIÓ, MAI NO SERAN EL QUE SOMIEN SER 
Tots els infants tenen dret a aprendre i estar protegits, però aquest dret 
desapareix quan un nen o una nena ha de fugir del seu lloc d’origen. 
El nostre objectiu és aconseguir que tots els nens i les nenes que viuen 
refugiats o són víctimes de conflictes armats recuperin la seva educació i 
puguin ser el que somien. 

COM ACONSEGUIR AQUEST OBJECTIU?  
Nens que ajuden nens: una cursa pels drets de la infància, en la qual 
els nens i les nenes es calcen les sabates, corren i aconsegueixen fons per 
donar suport als nostres programes en educació, supervivència i protecció. 

Viure refugiat o al mig d’un conflicte armat no 
sempre és viure. Sobretot quan no tens accés 
a allò que és bàsic. Quan el menjar t’arriba amb 
comptagotes, quan estar malalt pot ser un motiu de 
mort, quan no hi ha un parc on jugar o una escola 
on anar.  

COM ORGANITZAR LA CURSA?

Ajuda’ns a aconseguir educació per als nens i les nenes víctimes de conflictes! 

SET ANYS SENSE ESCOLA 

Hi col·laboren:

ÀREES 
CURRICULARS

• Ciències 
de la Naturalesa 
i Ciències Socials 

• Educació física 

• Valors ètics 
i valors socials 
i cívics

15 ANYS CORRENT PELS DRETS DELS INFANTS
Més de 6.000 centres educatius de tot el país han participat en aquesta 
cursa solidària. Alumnes des dels 0 als 18 anys corren pels drets de la 
infància. Aquest curs volem superar aquesta xifra aconseguint que un milió 
d’infants donin suport a un altre milió de nens i nenes als quals la 
guerra ha deixat sense escola. Ens ajudes a aconseguir-ho? 

Els nens i les nenes sirians que ara compleixen set anys han vist com la seva vida ha anat canviant 
mentre la guerra avançava. Van néixer en guerra i són molt petits per recordar com era la seva vida a 
Síria. Diuen “casa” als camps de refugiats i aquesta realitat és l’única que molts coneixen. Per als 
nens i les nenes refugiats l’escola no hauria de ser un luxe, perquè l’educació salva vides i és la millor 
manera de tornar l’esperança i l’oportunitat de tenir un futur millor, mentre en el present es recuperen 
de la violència que han viscut.

Sense ajuda no tindran futur; mai no seran res del que podrien arribar a ser. Per això et demanem 
que posis veu als refugiats més petits i vulnerables i participis amb el teu centre a la nostra cursa solidària. 

Tens més preguntes sobre com inscriure’t i organitzar la cursa?
Visita el nostre web savethechildren.es/kilometros o truca al 91 513 05 00

PER QUÈ 
PARTICIPAR EN 
AQUESTA CURSA 
SOLIDÀRIA?

Emplena la fitxa que trobaràs en 
aquest tríptic i envia’ns-la de la 
manera que t’indiquem abans 
del 20 d’octubre de 2018.

Inscriu-t’hi 
T’enviarem de manera gratuïta 
els materials, tant per als alumnes 
(dorsals, diplomes i carnets del 
corredor), com per als professors, 
a més d’un cartell per anunciar 
l’activitat.  

Rep el material

El centre decideix quan i com organitza 
la cursa. Dates com el 20 de novembre 
(Dia dels Drets dels Infants) o el 30 de 
gener (Dia de la Pau i la No-violència) 
poden ser bones opcions.

Tria el dia de la cursa 

Els alumnes busquen patrocinadors al seu 
entorn i els anoten al seu carnet de corredor. 
Com més patrocinadors s’aconsegueixin, més 
gran serà l’aportació. Després de la cursa 
es recullen els diners i es lliuren al professor 
responsable. El centre farà l’ingrés del total 
a Save the Children.

Aconsegueix patrocinadors 

El centre rep un diploma 
d’agraïment, un dossier que 
explica la destinació dels diners 
recollits a la cursa solidària i, 
en acabar el curs escolar, una 
memòria detallada amb el 
resultat de l’activitat.

Construeix una societat 
més justa
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1 milió
de nens que 
ajudin altres nens

UN REPTE


