Unde suntem?

Cine suntem?
Gruparea asculta si ghidul Bella Iesso a fost
infiintata in cursul din 1978-1979 si acest
an a implinit 30 ani.
Numele Bella Iesso este legat de trecutul
istoric al orasului. Iesso numele orasului
Guissona in epoca romana, si Bella adjectiv pe care toti locuitorii il accepta.
Gruparea asculta Bella Iesso din Guissona
apartine de Baietii asculta si Ghidurile
Sant Jordi din Catalunia.
Obiectivele pe care vrem sa le atingem cu
copiii care vin la CAU se rezuma in:
-ne staduim sa meritam incredere si sa
creada si altii in noi.
-traim in credinta noastra si respectam
convingerile altora.
-.invatam sa fim utili si sa oferim
servici.
-suntem frati cu toti si lucram pentru
pace.
-suntem fideli tarii noastre si ne
consideram cetatenii lumii.
-aparam natura si protejam viata.
-invatam sa traim in echipa si facem
tot intre noi.
-suntem decisi si infruntam
dificultatile fara frica.
-iubim munca si vrem sa facem bine
lucrurile.
-invatam sa iubim si sa jucam
corect.

Al SEMPA
Av Verge del
Claustre (usa
in culori)

ORAR
Toate sambetele de la 16 la 18

INFORMATII
bella_iesso@yahoo.es

VINO LA CAU

Gruparea
asculta si
ghidul Bella
Iesso

CAU este un loc unde copiii vin pentru a petrece
timpul bine, pentru a cunoaste alti copiii, pentru a
se juca, a merge in excursie si in tabere si de asemenea pentru a lucra valori cum sunt respectul,
pacea, integrarea, dragostea de tara, voluntariatul si tot ceea ce ne ajuta sa obtinem un angajament fata de societate.
La inceputul cursului se decide o axa de divertisment care va fi firul conducator pentru toate activitatile care se fac pe parcursul cursului. Si, la
vara, vom merge in tabara 10 zile in Pirinei.

Inscrieri deschise
Acesta este CAU….
si mult mai mult.
Inscrie-te si
te vei convinge te vei convinge

Ne impartim in urmatoarele grupuri:
. Castorii si Vidrele
(de la 6 la 8 ani)
. Lupii si Caprioarele
(de la 8 la 11 ani)
. Rangers si Fetele ghid
(de la11 la 14 ani)
. Pionieri si Caravel-les
(de la 14 la 17 ani)
-. Smecherii
(de la 17 la 19 ani)
Locul este impartit in patru sali, o sala
pentru profesori (monitori), o curte exterioara si bai.
Inscrierea anuala consta intr-o rata care
include:
-asigurare
-material
-un sfarsit de saptamana intr-o casa din
tabara
-dreptul de a merge la vara 10 zile in tabaInceputul cursului: luna octombrie
bella_iesso@yahoo.es

