
 
BENVOLGUTS....... JOVES SENGLARS : 
 
Com us va tot? 

Suposem que esperàveu rebre notícies de l’entitat i dels monitors i monitores 
per tal d’anar preparant l’estiu, doncs en veure que ens hauríem de començar a 
preparar us escrivim aquesta carta i així també aprofitem per saludar-vos i  animar-vos 
a que continueu esforçant-vos a l’escola el que resta de curs, per després poder gaudir 
d’un bon estiu amb les activitats que hem estat programant per a vosaltres. 
 

Com ja sabeu, especialment els que ens veniu acompanyant i participeu de nou 
un any més, l’entitat  juvenil Joves senglars any darrere any transforma  l’escola Cor 
de Maria de Figueres i la converteix en “ CASAL D’ESTIU ” , el millor remei per evitar 
la calor i les tardes avorrides .... Així doncs, comenceu-vos a preparar perquè us 
espera un estiu mogudet i ple d’activitats! 
 
 Aquest any  i essent la novena edició ens hem plantejat un centre d’interès obert que 
combini “Els jocs populars i tradicionals ”  on cada dia aprendrem a jugar i jugarem 
per tal d’aprendre’ls. 
 
D’altra banda, descobrireu els secrets de les disnasties “Xineses”  i la cultura 
mil·lenària “Egipcia”  com a fil conductor d’altres activitats manuals i tallers artesans 
que ens permetin conèixer les seves costums, els seus jocs, cançons i per això ens 
haurem de convertir en veritables arqueòlegs.   
  
Els més petits gaudireu d’aventures increïbles a través de personatges que us  
prepararan gimcanes i jocs, tallers d’artesania, viureu moltes  de les seves 
tradicions, representacions teatrals, cançons, dans es, acudits...  
A més continuarem fent circuits amb bicicleta, tricicle, patins de línea. .. 
 
Tampoc descuidar-nos del més important, perdreu la por a l’aigua a la piscina petita 
i aprendreu a nedar si encara no en sabeu ! 
  
Els mitjans i sobretot els més grans, a més d’aquestes activitats adequades a la vostra 
edat, podreu ampliar el vostre repertori de jocs amb d’altres que segurament 
desconeixieu. També us trobareu amb el repte d’aprendre tècniques d’orientació - 
Road Book en BTT- Tècniques de relaxació i respirac ió oriental - Acampada i 
esports d’aventura - Natació - Rutes noves en BTT -  Parc aqüàtic - Buceig o 
esnorkel – Trekking de riu lligat amb la descoberta  d’algun tram del riu Fluvia i 
Muga... Durant el casal realitzarem  Gimcanes, Tall ers d’artesania, Balls i 
Coreografies, Teatre, Jocs aquàtics a la piscina gr an, i moltes altres activitats 
programades ! 
 
Per les tardes fareu els quaderns d’estiu i un repàs  del que heu après a l’hivern per 
no perdre el fil ! 
 
Les inscripcions començaran a partir del dimarts 10  de Maig al Cor de Maria.   
DIES I HORARI:   “ Dimarts, dijous i divendres de 1 8:00 a 19:00 de la tarda.”  
 
Per qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos o posar-vos en contacte amb 
nosaltres, i de bon grat, intentarem donar sortida als vostres dubtes. 
 
Vinga a reveure ! 
 
Raúl Cansado Mañas     @:  jovessenglars@yahoo.es        
 


