
 

  
Algemesí, 23 de maig de 2015 

Benvolgudes famílies: 
 

Una vegada acabat el curs i comptant ja els dies que ens queden per al 
Campament d’estiu, des de l’equip de monitors/es volem continuar proposant activitats 
per no perdre el contacte amb els xiquets/es durant els mesos de juny i juliol.  

 
Aquest any, com a novetat, us proposem l’activitat del Cinema d’estiu al Patronat! 
 

• Cinema d’estiu al Patronat: 24 de juny per als xiquets/es des de 2n fins 

a 6é de primària. 22 de juny per als xiquets i joves a partir de 1r d’ESO 

fins a confirmació. A partir de les 20:30h ens trobarem tots al Patronat, 

per tal de sopar tots junts i fer grup mentre veiem una pel·lícula, que 

serà projectada a les 21h. 

A partir de les 23:30h podreu recollir als vostres fills/es del Patronat. 

 

Des del grup de monitors/es hem acordat de posar un preu de 2 euros per a les  activitats, 

per pagar les possibles despeses que hi puguen haver, pagant en eixe moment. 

 

I per últim, després de l’èxit el passat mes d’abril, volem convidar-vos a que participeu del 

II Camp de Treball a Navalón, per a xiquets, pares, mares, monitors i tots aquells qui 

desitgen col·laborar en la conservació i millora del nostre campament. 

Reserveu-vos el dissabte 13 de juny  i animeu-vos a participar!  

Prompte rebreu més informació!  

 

Per confirmar si veniu aquestes activitats, envieu un correu a coordipatro@gmail.com.       

És important avisar, per fer un recompte de la gent que serem.  

 

Aquestes activitats suposen la continuació de tot un curs, amb l’objectiu de conèixer-nos 

més i aprendre a conviure en altres llocs que no siga el Patronat.  

 

Esperem veure-vos aquestos dies! 

 

Atentament, 

Monitors/es  del Moviment Juvenil Sant Jaume 
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