
L'Associació Polseres Candela està formada per famílies de nens, nenes i adolescents amb
càncer, ens considerem una gran família on cadascun aporta el que pot pel bé d'una gran
causa: La recerca del càncer infantil. 
En aquest gran projecte no estem sols, ens acompanyen voluntaris, socis, col·laboradors,
empreses amigues i centenars de col·legis i instituts, convençuts que la recerca és
imprescindible per a la millora en el diagnòstic, tractament i l'única via d'esperança per a la
millora en la supervivència dels nostres valents.
Us convidem a visitar amb calma la nostra web, en ella trobareu la nostra història, la nostra
visió i missió, informació sobre el càncer infantil i els projectes de recerca que financem.

Financem projectes de recerca de
càncer infantil i juvenil.
Participem en diferents projectes de
recerca donant veu a famílies i pacients.
Acollim i acompanyem a les famílies
afectades a través del nostre projecte.
Difonem sobre la importància de la
recerca especifica , com a única
esperança per als nostres nens i
adolescents amb càncer infantil.

ASSOCIACIÓ POLSERES CANDELA

DINS LES AULES

Què fem?

WEB POLSERES CANDELA 

https://www.pulserascandela.org/
https://www.pulserascandela.org/


COM PARTICIPAR EN EL PROJECTE 
SOLIDARI POLSERES CANDELA, 

Des del principi de la nostra història els centres educatius heu estat grans aliats a la nostra causa.
La nostra experiència amb nens i joves és especialment gratificant, ells reben informació rica en
valors i solidaritat i nosaltres trobem en ells als nostres més entusiastes voluntaris i seguidors.
La nostra proposta es dirigeix a alumnes a partir de quart de primària.

Ens complau veure com els tallers de Polseres Candela estan avalats per centenars de Centres
Educatius i molts d'ells organitzen un taller candeler, en algun dels seus cursos, any rere any, i és
molt positiu per a nosaltres, comprovar, com un simple taller, acaba implicant a tota la comunitat
educativa en la nostra causa i és un nexe d'unió entre alumnes, personal docent i famílies.

En la seva classe, els alumnes escoltaran
una xerrada sobre el nostre projecte, la
seva història i objectius, i a continuació un
taller perquè ells mateixos elaborin la seva
pròpia candela.
Pot ser presencial, si disposem de
voluntariat prop del vostre centre, o en
format en línia.
Garantim el bon funcionament de la versió
en línia dels nostres tallers, la passada
pandèmia ens va donar molt de temps per
a posar-la en practica, amb molt bons
resultats. Prèviament rebreu tot el material
necessari.

Les candeles es poden incloure en
alguna jornada especial o formar part
activa en totes les matèries lectives.
Fer càlculs amb el fil necessari per a
teixir candeles en Matemàtiques, tractar
la importància de la recerca o aprendre
com funciona un assaig clínic en
ciències, escriure una carta per als
petits valents en Llengües o debatre
sobre el valor de la solidaritat en una
societat en Ciències socials, són tan sols
alguns exemples de com incloure el
nostre projecte en l'educació, adaptant-
lo a les diferents edats.

Contacta amb nosaltres
eventos@pulserascandela.org 

CENTRES EDUCATIUS CANDELERS 

https://www.pulserascandela.org/paginas/Candeles+a+les+aules
https://www.pulserascandela.org/paginas/Candeles+a+les+aules


El centre o el seu AMPA contacta
anticipadament amb les famílies
perquè aportin una donació de 3€
(donatiu a canvi d'una candela) per a
col·laborar amb el nostre projecte.

Els alumnes s'emporten la seva
candela i es comprometen a canviar-
la per una donació i portar-la a
classe on es pot posar una
"guardiola" per a anar recollint les
aportacions.

FORMES DE DONACIÓ:

LA NOSTRA PROPOSTA

Junts trobarem la millor opció, 
la unió fa la força.

És el propi centre o el seu AMPA qui fa
la donació. Si és així no podem generar
una factura, però sí un certificat de
donació per a desgravar fiscalment.

Estem oberts a construir junts altres
formes de col·laboració.



Unes precioses làmines per a acolorir
que conten la nostra història.
Poden anar acompanyades d'una
xerrada presencial o en línia, on
nosaltres els expliquem qui són els
"Xipirons" i que són les polseres
candela.
Aquesta és la nostra proposta per als
més petits.

Alumnes d'infantil.

Col·labora amb la
distribució de
candeles.
Una altra opció per a col·laborar és
posar una paradeta de polseres
candela en el centre o fins i tot un
expositor en secretaria o recepció
perquè la comunitat pugui
col·laborar.
En aquest cas deixem tot el
material en dipòsit.

GRÀCIES

 ALTRES IDEES DE COL·LABORACIÓ


