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Benvolguts pares i mares,  
  
Aquest any estrenem nom: ESPAI PER PARES i MARES. Esperem us agradi!!! 
 
Com cada any s’ofereixen unes activitats que poden ser d’interès per a nosaltres, és a 
dir, pels pares i mares, familiars i amics de l’Escola del Mar que us detallem a 
continuació:  

 

→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, … en aquest nou curs parlarem, i de tot. 
Aquest any iniciem un projecte de la lectura d’un llibre que anirem comentant a la 
classe, per perfeccionar la comprenció lectora tambè. 
Amb el nostre curs parlaràs, llegiràs, cantaràs i sobretot 
parlaràs 100% en anglès!!!! 
 

Classes impartides per Eric, professor nadiu de Nova York 

 

→IOGA  
(Dimarts i Dijous 19:45 a 21:15)- Possibilitat de fer 1 o 2 dies - 
 
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 Carina 
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→DEFENSA PERSONAL  
(Dilluns de 20:25 a 21:25)  
 
Programa de la Federació Catalana de Judo i Disciplines asociades: Departament de 
defensa personal (jiu-jitsu).  
 
3 nivells: Evasiu (1er trimestre)  

    Actiu (2n trimestre)  
    Resolutiu (3er trimestre)  

 
 
Temari: Fonaments, atacs, cops, caigudes, treball a terra i utensilis.  
 
Classes impartides per un Instructor de judo i defensa del Ateneu de Vilassar de Mar: 
Ramon Romeu  
 
 

→BALLS LLATINS                           
(Dimarts de 20:05 a 21:05)  
 
Aprèn a ballar els balls llatins amb més ritme que estàn actualment tant de moda!!! 
Serà una classe divertida on podràs gaudir dels diferents estils de música i balls!  
És una manera de fer esport molt amena i divertida.  
Posa en marxa el teu cos i cada setmana podràs gaudir i veure una modalitat i estil 
diferent!  
 
El ball no té edat. Anima’t!!!!! 
 
Classes impartides per professor de l’Escola de Ball Changó 
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CALENDARI D’INSCRIPCIONS: 
 
• Del 15 al 23 de setembre podreu realitzar la inscripció a les activitats de l’Espai per 
Pares / Mares. Enviarem un correu electrònic amb un enllaç a l’aplicació d’altes. En cas 
de no poder accedir, tambè es pot enviar per correu electrònic informant de l’activitat 
que us voleu apuntar i les vostres dades a l’adreça extraescolars@escoladelmar.com 
 
• Dimecres 21 de setembre a les 19:30h: Reunió informativa al menjador de l’escola. 
Els monitors explicaràn detalladament el contingut de les activitats ofertades. 
 
• Dilluns 26 de setembre: Confiramció de la plaça. Us envairem un correu electrònic 
confirmant la plaça. 
 

• S’anul·larà l’activitat si no s’assoleix un mínim de 8 alumnes.  
 
• Si hi ha una inscripció massiva d’una activitat, s’intentarà obrir un altre grup. Si no és 
possible, es farà un sorteig entre els inscrits.  
 

• Inici: Les activitats de L’Espai per Pares / Mares començen la primera setmana 
d’Octubre. 

 
 

 
 
 
US PROPOSEM…… 
 
Al llarg del curs podeu aportar qualsevol tema del vostre interés, i mirarem de fer el 
possible per trovar un interl.locutor i exposar el tema a l’escola. 
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PREU DE LES ACTIVITATS: 
 
∙ Anglès............................................18 €/mensuals 1 classe setmanal  
 
∙ Ioga................................................ 18 €/mensuals 1 classe setmanal  
 
                                                                36 €/mensuals 2 classes setmanals  
 
∙ Defensa Personal.......................... 18 €/mensuals 1 classe setmanal  
 
∙ Balls Llatins.................................... 18 €/mensuals 1 classe setmanal  
 
 
 

NOTA: El cobrament de les clases es farà TRIMESTRALMENT, i un cop 
començat el trimestre, si s’ha d’abandonar l’activitat, no es retornarà 
l’import. 

 

US HI ESPEREM !!!!!! 

 

 

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

extraescolars@escoladelmar.com 
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