Juniors Sant Josep
PARRÒQUIA SANT JOSEP
C/ José Simó Marín, 13 · 46870 ONTINYENT (València) - www.juniorssantjosep.es · juniors@juniorssantjosep.es

Ontinyent, 31 d’octubre de 2015
Estimats/des Mares i Pares
Els educadors del Moviment Júniors Sant Josep, estem preparats per continuar un
curs més amb tota la il·lusió i les ganes que ens caracteritzen. Així poder desenvolupar
tots els projectes que tenim previstos per a enguany.
La línea educativa que seguim per a la formació dels xiquets i xiquetes té una
base en la mateixa formació dels educadors. Cal recordar que la formació en fe i/o
animació és el pilar fonamental del nostre centre. Anem a continuar amb coratge en
preparar-se per a transmetre als seus fills/es uns valors cristians i humans mitjançant
els Plans de Formació.
Aprofitem l’ocasió per anunciar-vos que la Parròquia distribueix paperetes per al
Sorteig de Loteria de Nadal amb el número 73819. Els beneficis van destinats a
pagar les Obres d’ampliació dels locals parroquials que els Juniors portem gaudint des
de la inauguració. Com a grup que pertany a la Comunitat Parroquial, els Júniors,
col·laborem amb la resta de la Parròquia en aquest mateix fi. Pensem que és
necessari cobrar directament la “farda” corresponent a 1 papereta (1 €) i aplicar-ho a la
quota del curs per a facilitar el cobrament. Així les persones que decideixen no adquirir
loteria, no cal que ho facin i col·laboren de la mateixa forma amb la Parròquia.
Per a les persones que vulguen adquirir loteria, podran adquirir-la en acabar les
reunions de cada grup i els divendres 20 i 27 de novembre de 20.00h-21.00h. En
aquest cas no es cobra la “farda” corresponent a 1 papereta, perquè ja està liquidada
amb el pagament de la quota. A part d’aquesta col·laboració en la loteria, els Júniors
com en cursos anteriors anem a continuar aportant a les obres d’ampliació dels locals
parroquials.
Moltes gràcies per la seua col·laboració en nom de la Parròquia.
La quota per aquest any (igual que en cursos anteriors) és 35 EUROS. Les quotes
domiciliades estaran carregades des del 9 de novembre. Si algú de vostés no
tingueren la quota domiciliada, cal que faça l’ingrés mitjançant els caixers de Caixa
Ontinyent seguin les indicacions de pagament per caixer. Preguem que abans del 30
de novembre estiga satisfeta perquè actualitzarem el llistat de Juniors en
l’assegurança de Responsabilitat a Tercers. Recordem que aquesta assegurança sols
és per a tercers, en cap cas està assegurat els membres de l’Associació.
Així mateix, amb la finalitat de poder facilitar el pagament de l’activitat dels
campaments, els informem que poden anar fent ingressos parcial. Si algú està
interessat en aquesta forma de pagament, que ens envie un correu electrònic a la
direcció secretaria@juniorssantjosep.es . És una forma de poder pagar el campament
amb tranquil·litat amb la seguretat que si no acudeix es tornen els diners i assegurarse una bona font d’educació per al xiquet/a en una activitat tant formativa i enriquidora
com és el campament d’estiu.

Podem anunciar les dates del campament que es faran en juliol/agost
perquè quasi el 100% dels monitors Júniors són estudiants i durant els mesos de
juny i meitat juliol tenen exàmens finals i es necessita temps per a preparar com cal
un campament cóm el que fem els Juniors de Sant Josep.
Els preus encara no són definitius perquè falten moltes coses a contractar
però anem a intentar que no es produïsquen canvis. (Goys-Eslabo 150 €, Nou
Futur-Com Som 220 € y Mascletà 225 €). Les dates aproximades si no sorgeix cap
imprevist seran les següents.




Campament Goys-Eslabó del dia 1 d’agost al 7 d’agost.
Campament Nou Futur-Com Som del dia 7 d’agost al 18 d’agost
Campament Mascletà del dia 2 d’agost al 11 d’agost

Els llocs previstos per als campaments són Campamento Talayuelas per
als grups de Goys a Com Som i La Vereda per a Mascletà.
 Podran ingressar tots els xiquets/es que estiguen donats d’alta en el moviment
dels Juniors de Sant Josep.
 La imposició de diners no implica la inscripció obligada del xiquet/a en el
campament.
 En cas de no assistir es torna els diners ingressats integrament segons les
aportacions realitzades.
Cal recordar que actualment el centre disposa d’una pàgina web;
www.juniorssantjosep.es, d’un perfil oficial al Facebook i al Twitter, en el qual es
publiquen totes les notícies relacionades amb el centre. Aquest perfil respon al nom de
JUNIORS SANT JOSEP ONTINYENT i anirem informant de totes les activitats que
anem realitzant. Esperem que visiten el perfil i els agrade, però sobretot s'utilitze com
una eina de comunicació fluida amb vostés per al que necessiten i sempre vetllant per
l’educació dels seus fills/es.
Sense res més que informar, i centrant-se en millorar la formació dels seus fills/es
que reben als Juniors de Sant Josep, així com estretir les relacions entre les mares i
pares amb els educadors, reben una afectuosa salutació.

¡SEMPRE UNITS!
Equip Coordinador

PD:
Esta carta le ha sido enviada porque no disponemos de su correo electrónico en
nuestra base de datos.
Le rogamos, para una mejor comunicación con el centro y ayudar al medio ambiente
evitando copias que nos podemos ahorrar, que nos envíe, si dispone, su dirección de
correo electrónico a secretaria@juniorssantjosep.es indicando el nombre de su hijo
y el grupo al que pertenece.

