
XIII Edició Cursa Escolar
pels drets dels nens i les nenes Participa-hi!

Inscriu-te en la XIII edició de Kilòmetres de Solidaritat.
Emplena la inscripció i envia’ns-la abans del 21 d’octubre de 2016.

En virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa que les vostres dades personals es recolliran en un fitxer titularitat de la 
Fundació Save the Children, amb domicili al carrer del Doctor Esquerdo, 138, 2n pis, 28007, Madrid, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, així com de mantenir-vos informats sobre les 
activitats solidàries. En compliment de l’article 11.1 de la LOPD, us informem expressament que les vostres dades personals es podran comunicar a les administracions públiques amb competència 
en la matèria i a tercers amb finalitats d’investigació i millora. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit a l’adreça indicada anteriorment.

•	 Inscriu-te al web www.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

FITXA D’INSCRIPCIÓ
ID Centre

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

Coordinador de l’activitat

Professor participant

Nom i cognoms                                                                      

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                          Telèfon

Professor participant

Nom i cognoms                                                                       

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                          Telèfon

Tens algun dubte sobre com completar la inscripció? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del telèfon 91 513 05 00.

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

Núm. d’alumnes participants (aprox.)

Professors participants

Material 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.)

REGA LA VIDA I L’EDUCACIÓ
DE MILERS DE NENS I NENES
L’educació és la nostra prioritat. En les zones més afectades per les sequeres en països com 
Etiòpia, milers de nens i nenes han perdut el dret a l’educació, perquè les escoles estan 
tancades. Aquesta situació té un impacte alarmant en la infància no només a curt termini, sinó 
també en la seva futura vida adulta. La falta d’aigua afecta la salut dels infants  i de les seves 
famílies, provoca l’escassetat d’aliments i en dificulta l’accés a l’educació. Tant estudiants com 
professors han de dedicar més temps a buscar aigua en indrets cada vegada més remots, tenir 
cura del bestiar o aconseguir aliments.

Famílies senceres com les de Bishara*, a Etiòpia, es veuen obligades a 
desplaçar-se lluny de les seves cases per poder tenir accés a aigua i 
aliments. Per a milers de nens i nenes com ella, això suposa deixar les 
seves comunitats i abandonar l’escola. El risc de desnutrició és una 
realitat per a milers de nens i nenes a Etiòpia actualment.

Bishara, com tots els nens i nenes del món, té dret a sobreviure, rebre 
una educació i estar protegida davant de la violència. Junts lluitem 
per fer-ho realitat.

KILÒMETRES
DE SOLIDARITAT

Les collites i el bestiar proporcionen 
aliments i un mitjà de vida a la família 
de Bishara.

Bishara pot seguir acudint a l’escola i rebre 
una educació aprofitant al màxim les seves 
oportunitats.

Si assegurem l’accés a l’aigua potable dels nens i nenes 
més vulnerables, estarem assegurant el seu dret a 
sobreviure, aprendre i estar protegits.

L’accés a l’aigua potable protegeix 
Bishara de posar-se malalta.

L’accés a l’aigua potable fa que 
Bishara estigui més protegida.
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Nom i cognoms                                                                       

Adreça electrònica

Càrrec o assignatura                                                                                          Telèfon

Nom                                                                       

Adreça                                                                                                                    CP

Població                                                                  Província                             Telèfon

Adreça electrònica



CURSA ESCOLAR A FAVOR
DE LA SUPERVIVÈNCIA INFANTIL

COM ACONSEGUIR-HO
Donant suport a projecte d’accés a l’aigua potable dels nens i nenes més 
vulnerables. Assegurant l’accés a l’aigua, assegurem la supervivència 
infantil. Fa tretze anys que proposem als centres educatius una cursa 
solidària en la qual participen alumnes de 3 a 18 anys. El secret: Nens 
que ajuden altres nens.

QUÈ ÉS KILÒMETRES DE SOLIDARITAT 
És un projecte educatiu, esportiu i de treball en valors totalment 
gratuït que poden fer tots els centres amb el suport didàctic i el 
material proporcionat per Save the Children.

OBJECTIUS DE KILÒMETRES DE SOLIDARITAT:
•	 Aconseguir, entre tots, un objectiu molt ambiciós: que cap nen o 

nena mori per causes prevenibles abans de complir els 5 anys.
•	 Col·laborar a través de l’esport en una acció solidària i educar 

en valors.
•	 Promoure la participació infantil a través del seu compromís i 

involucrar tota la comunitat educativa en aconseguir un món 
més just i solidari.

“És una festa solidària 
pensada per donar suport als 
nens més desafavorits, en la 
qual desapareix la competició 
o el triomf personal. Aquell dia 
es viu i es respira un ambient 
especial.”

Ferran Orellana, 
Escola Rosella, 
Viladecavalls (Barcelona)

Àrees
curriculars

Ciències de la Naturalesa
i Ciències Socials

Educació Física

Valors Socials i Cívics

PER QUÈ PARTICIPAR
EN AQUESTA CURSA SOLIDÀRIA
Gairebé tres quartes parts del planeta són aigua: els rius, els mars, l’aigua dels núvols, els casquets 
polars... Tots sabem que l’aigua és essencial per a la vida; però, tot i això, accedir a l’aigua potable 
per a moltes persones del planeta és un repte difícil d’aconseguir.

•	 Una ampolla d’un litre d’aigua costa, aproximadament, un euro. Com la pot comprar la gent 
que perd els seus mitjans de vida a causa de la sequera? 

•	 La falta d’aigua en els moments de més sequera provoca el tancament temporal d’escoles i 
que els nens i nenes abandonin les classes. No es pot estudiar amb set! 

•	  El consum d’aigua no potable o contaminada provoca en els nens i nenes malalties fàcilment 
prevenibles, com la diarrea.

Sobreviure en regions com Afar, a Etiòpia, és més difícil:

COM ORGANITZAR LA TEVA CURSA

Tens més preguntes sobre com inscriure’t i organitzar la cursa? 
Visita el nostre web www.savethechildren.es/kilometros 

o truca al 91 513 05 00

Inscriu-t’hi i rep 
gratuïtament el material per 
preparar i fer la cursa.

1. Inscriu-t’hi gratis
Save the Children envia material 
per a l’alumne (dorsals, diplomes 
i carnet del corredor) i material 
didàctic per al professor.

2. Rep el material

El centre decideix quan i com organitza la cursa. 
Dates com el 20 de novembre o el 30 de gener 
poden ser un bon motiu per celebrar.

3. Converteix una jornada educativa 
en solidària

Els alumnes busquen patrocinadors i els 
anoten al seu carnet de corredor. Després 
de la cursa, recullen els diners, els lliuren al 
professor responsable i el centre fa l’ingrés 
del total a Save the Children.

4. Uneix-te a la lluita 
per la supervivència infantil

El centre rep un diploma d’agraïment 
i material didàctic que explica la 
destinació dels diners recollits en la 
cursa solidària. En acabar el curs, els 
centres participants reben una memòria 
del resultat de l’activitat.

5. Construeix amb la teva 
classe una societat més justa

Valors Ètics 

Junts lluitem perquè els nens i nenes menors de 5 anys puguin 
sobreviure en països com Etiòpia, el Níger o Burkina Faso.

Participant en la nostra cursa pots contribuir a evitar aquestes situacions. 

distribuïm pastilles 
purificadores perquè una 

família tingui aigua potable 
durant vuit mesos. 

Amb 10€
construïm una instal·lació 

d’aigua en una escola.

Amb 40€
traslladem un nen amb 
desnutrició severa a un 

centre d’estabilització, on rep 
tractament. 

Amb 85 €

AJUDA’NS A ACONSEGUIR-HO!

Hi col·laboren:


