
Activitats 
setembre-desembre

2014



Pensem que el temps que passem amb els nostres � lls 
ens alegra, ens fa créixer i ens ajuda a reforçar els vincles. 
El nostre espai està pensat per als petits i els seus pares. 
Perquè puguin compartir molt més que temps!

Activitats per a mares 
T’oferim activitats tant per poder gaudir plenament de l’embaràs 
com per aconseguir una perfecta recuperació postpart.

Gimnàstica prepart
Treballa, a través de gimnàstica suau, les necessitats especí� ques 
d’aquest periode de la dona. 
Ioga embaràs
Ens aporta benestar, redueix l’estrés i ens prepara per un part 
sense pors. 
Gimnàstica postpart
Per recuperar-se del part treballant el sol pèlvic, 
la relaxació i la correcció postural. 
Gim postpart i hipopressives
Recomanada per rea� rmar tot el cos. 

I a més:
Curs prepart intensiu
4 hores. Dissabte 20 setembre al matí
Xerrades pediàtriques
Octubre: Alimentació infantil
Novembre: Primers auxilis



Activitats per a pirates i princeses    
Activitats que estan pensades per a l’estimulació sensorial del nen.  
Es basen en el joc, la música, la psicomotricitat i l’interacció amb l’altre.

Gim. Nadons: 3-12 m. Petits: 6-24 m. Grans: 3-6 a.

Anglès per a nens. By Kiddo. Grup 1: 2-3 a. Grup 2: 4-6 a.

Playgroup (anglès). Grup de: 1-3 a.

Cançons i música per a petits. Petits: 10-24 m. Grans: 2-3 a.

Dansa en família. Per a pares i nens � ns a 6 a. 
Ioga en família. Per a pares i nens d’1 a 3 a.

Music Together. Diferents grups de 0 a 5 a. Consulta’ns.

Moixaines, carícies i massatges. Per a nadons. 

Consulta’ns.

Activitats especials
Fotocall infantil
Aquest novembre tornarem a fem sessions 
personalitzades amb el nsotre fotògraf de 
capçalera de Petits Retrats.



Mares, pirates i princeses es reserva el dret de canviar, modi� car o suspendre qualsevol d’aquestes activitats. Els grups són 
reduïts, d’entre 4 i 9 alumnes com a màxim, segons el programa i l’edat. Tots els inscirts a activitats mensuals tenen accés 
gratuït a l’espai de joc. Només es recuperen les sessions que han estat suspeses per l’organització. Cal reservar plaça vía 
email infomarespiratesiprinceses@gmail.com o trucant al 93 226 11 12. Germans, bessons i famílies que fan més d’una 
activitat amb nosaltres tenen preus especials. La matrícula anual per família són 15€.
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11:00  Gim Nadons
17:15  Gim Petits
18:00  Ioga en família
19:15  Pilates i hipopressives (postpart)

11:00  Playgroup
17:00  Anglès per a nens (Grup 1)
18:00  Krafts en anglès (Grup 2)
19:15  Ioga embaràs

12:00  Gimnàstica hipopressiva i postpart
17:00  Música i cançons per a petits (Petits)
18:00  Música i cançons per a petits (Grans)
19:15  Gimnàstica prepart embaràs

11:00  Ioga mares i nadons
12:00  Ioga per a embarassades
17:10  Music Together (Grup 1)
18:00  Music Together (Grup 2)
 
10:30  Music Together (Grup 3)
12:00  Gimnàstica hipopressiva i postpart
17:00  Moixaines, carícies i massatges
18:00 Dansa en família

El nostre horari

marespiratesiprinceses.com 
infomarespiratesiprinceses@gmail.com
Avinguda de Roma 82  93.226.11.12 

Informa’t sobre les nostres festes d’aniversari
i les activitats de cap de setmana.


