
11.00 Psico-música  
( 0-10m) 

 
12:00 Grup Post-part / 

lactància  
(0 a 13m) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

“Juny brillant, any abundant“ 
 Refrany popular 

10.45 Baby Sensory     
(7-13m) 

 
 

12.15 Baby Sensory     
    (0-6m) 

16:30:Música  
(1 a 2 anys) 

 
 

17:45  Música  
(2 a 3 anys) 

 
 

19:15 Ioga 
embarassades 

 

17.00  Music together 
           (3 a 5 anys) 

 
 

18:00  Ioga amb nens  
( 1 a 3 i 3 a 6 anys) 

 
 

 

10:30  Music together 
            ( 0 a 3 anys) 

 
12:00 Gimnàs suau 

(tonificació i hipopressives) 
 

16:30 Ioga mares i 
nadons 

 
17:30 Diversió en 

família (+ de 2 anys) 

Activitats Juny 2012 

14:00 a 16:00 
Escola de pares i 

mares (amb dinar) 

17.00 Psicomotricitat 
 (+  de 10m) 

 
18.00  Psicomotricitat  

(2 i 3 anys) 
  
 

19:15 Gimnàs suau 
(tonificació i 

hipopressives) 
 

 
 

17:30 Taller de conte 
amb manualitat (2 a 6 

anys)  o dansa del ventre 
(3 a 6 anys) 

 
 

19:15 Ioga 
embarassades 

(fins 20:30) 
 
 

 
 

11:30 Massatge infantil 
(fins gatejar) 

 

10.45 Toddler Sense 
(1 to 2 years old) 

 
12.15 Toddler Sense 

(2 to 3 years old) 



Per a inscriure't a les nostres activitats o tallers has de trucar-nos al 932261112 o escriure’ns a infomarespiratesiprinceses@gmail.com 
 

Especials  Juny 2012 

Ballem, mare?  
Dimarts 12 i 26 de juny. 
Per a nens de 3 a 6 anys. 
Vine a descobrir la dansa 
del ventre en família. Us 
divertireu mentre feu 
exercicis juntes! 
Horaris: 17:30h. 
Preu: 12 €  

Taller de conte amb 
manualitat 
Dimarts 5 i 19 de juny.  
Per a nens  de 2 a 6 anys. 
Horaris:  17:30h  
Preu: 8€ (germans 5€) 
 

Taller de jocs d’educació emocional (amb nens de 2 a 6 
anys) Divendres de 15 de juny. Inma Abat (psicòloga infantil). 17:30h. 

Preu 20€.  
Els jocs emocionals estan pensats per a ajudar als nostres fills a 
desenvolupar les competències emocionals i socials. Ens ajuden a 
comunicar-nos amb ells i afavoreixen els vincles familiars. Vine a fer-ne un 
taller i a descobrir més del teu fill.  
 

MERCAT DE 2ª MÀ 
Dissabte 2 de juny 
Si teniu articles per exposar 
escriviu-nos a 
infomarespiratesiprinceses@
gmail.com També podeu 
venir a xafardejar! 
Horari:  de 10:30 a 13:30h. 

 “Juny brillant, any abundant“ 
 Refrany popular 

 Foto de Rahego 

Xerrada Ioga en 
família 
Dimarts 26 de juny  
Què és i quins beneficis 
aporta al nen i a la família la 
pràctica del ioga.  
Horaris:  18:30h. Preu:  5€ 
 

Taller de 
manualitat 
Benvingut estiu! 
Divendres 29 de juny  
Per nens de 2 a 6 
anys. 
Horaris:  17:30h. 
Preu:  8€ 
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