
 
 
 
 
 
 
 

Hola a tots i totes !! 
Ahir vam tenir la sessió de ioga, i la veritat , ens va donar molta Pau i  serenor, va ser 
una moment molt especial i més quan van venir la canalla. Ja veureu com mica en 
mica estaran més actius, el primer dia es senten estranys de veure-us al seu gimnàs. 
Mica en mica la cloenda serà  més participativa. 
El grup assistents vam quedar: 
 

 De fer les sessions quinzenals, així dimarts si i dimarts no, fins Setmana 

Santa que tornem a parlar de si continuar en aquest format o modificar-lo  . 
Aquí us proposem el calendari: 

            Dimarts 4  i 18 de febrer, el 3, 17 i 31 de març. 
 

 Avancem la sessió a les 14.45, per tal de fer la sessió d’adults d’una hora 

i després tenir el quart d’hora per fer la cloenda amb els vostres fills i filles. 
 

 I tal i com vam parlar en la primera sessió, i com altres vegades havíem fet en 
altres activitats periòdiques, com Mamifit, les assistents van proposar pagar 

una quota periòdica, així si per qualsevol motiu no podien venir, no 

s’havien de disculpar i a la vegada el compromís era més ferm.  Us proposem 

pagar cada família la quantitat de 6 € per sessió. En el cas de que el grup 

augmenti, podríem baixar la quota. Per facilitar passaríem la despesa en el 
rebut de cada mes, si us sembla bé! 
 
 

 Si una persona que assisteix amb normalitat no pot venir pot venir un altre 
de la família. 
 

 Esperem les vostres confirmacions, nosaltres en principi hem comptat 

amb tots els que ahir vau venir i ens vau confirmar l’assistència i els que no 
vau poder venir per inconvenients, Però de tota manera, si us plau, dieu-nos 
alguna cosa.  També si us animeu algú més, podeu enganxar-vos al següent 
sessió i valorar què fer. 

 
La veritat que va ser un moment molt maco, i esperem que aquesta proposta us doni 
una mica de Pau, el nostre objectiu és que  trobeu un moment per vosaltre i després 
acabar la jornada amb una estona amb els vostres fils i filles i els seus amiguets/es i 
educadores, tots junts!!!!! 
 
Valonsadero, 22 de gener de 2020 


