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ACTIVITAS DE L’ESCOLA DE PARES – 2N TRIMESTRE 
 
Benvolguts pares i mares,  
  
A continuación us detallem les activitats que ofertem per aquest 2n trimestre:  

 

→ANGLÈS  
(Dimecres de 20:25 a 21:25)  
 

Quantes vegades has intentat mantenir una conversa en angles i t’ha estat impossible?  
No fa falta llibreta, ni apuntar, ni llibre… en aquest nou curs nomès parlarem.  
Amb el nostre curs nomes farem classes de conversa!!!! 
 

Classes impartides per Eric, professor nadiu de Nova York 

 

→IOGA  
(Dijous 20:00 a 21:30) 
 
El Ioga és una forma de tornar al nostre equilibri físic, emocional i mental. Un camí on 
la fluïdesa del moviment a través de la respiració, les postures i la presència conscient, 
ens porta a crear un espai intern que ens ajuda a connectar amb la nostra essència. A 
nivell físic, és ideal per millorar la concentració, eliminar l'estrès i l'ansietat, facilitant la 
relaxació profunda. Gràcies a la pràctica, obtenim un major nivell de benestar físic i un 
esperit relaxat i serè, que ens permet afrontar els problemes del dia a dia, des d'un 
punt de vista molt més positiu.  
 

Classes impartides per Karina 

 

 

 
 

mailto:extraescolars@escoladelmar.com


 

 Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola del Mar  
c/Jeroni Anye, s/n 08340-VILASSAR DE MAR  
Tlf.:93 750 09 45  
e-mail: extraescolars@escoladelmar.com  
www.amipa-escoladelmar.cat 
 

 
Preu de les activitats  
 
∙ Anglès............................................18€ / Trimestrals; 1 classe setmanal  
∙ Ioga................................................18€/ Trimestrals;  1 classe setmanal  
 
 
NOTA: El cobrament de les clases es farà TRIMESTRALMENT. 
 

US HI ESPEREM !!!!!! 

Per a més informació, us podeu adreçar al següent mail de l’AMIPA: 

extraescolars@escoladelmar.com 
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ACTIVITATS ESCOLA DE PARES - ALTES 
 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Si us voleu inscriure-us a alguna de les activitats que l’Escola de Pares oferta 
en aquest Trimestre, heu d’emplenar la següent butlleta i fer-la arribar per mail 
a l’adreça extraescolars@escoladelmar.com o deixar-la a la bústia de l’AMIPA 
abans del 22 de desembre. 
 
Com sempre, rebreu un mail de confirmació si s’accepta la vostra inscripció. 
  

ALTA D’ACTIVITAT 

Nom del Alumne ........................................................................................... 

Activitat............................................................................................................ 

E-mail............................................................................................................... 

Telèfon.............................................................................................................. 

IBAN compte bancari domiciliació.................................................................... 
 

Signatura: 



 

BAIXES ESCOLA DE PARES 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
La comissió d’Escola de Pares està programant les activitats pel proper 
trimestre. 
 
Si heu de tramitar una baixa, heu d’emplenar la següent butlleta i fer-la 
arribar per mail a l’adreça extraescolars@escoladelmar.com o deixar-la a 
la bústia de l’AMIPA abans del 22 de desembre. 
 
En cas de no rebre cap comunicació, entendrem que no hi haurà cap 
modificació respecte a aquest trimestre. 
 
 
BAIXA D’ACTIVITAT 
 
Nom del Alumne........................................................................................ 
 
Activitat......................................................................................................... 
 
Motiu de la baixa………………………………………………….........……….. 
 

 

 

Signatura: 
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