
a l’esport 

  

 

EXTRA Escacs 
Jugant a escacs no només s’afavoreix el 
pensament organitzat davant la planificació 
de moviments, sinó que es fomenta la 
presa autònoma de decisions, s’exercita la 
memòria i la concentració i es motiva a la 
superació personal i l’autoestima. 

 

Amb Juan Touriño 

 

QUAN       Dilluns, 15:30h a 16:30h 

PREU soci 17€/mes - no soci: 24€/mes 

 

QUAN           Dilluns, 15:30h a 16:30h 

                

 

PREU         soci 17€/mes - no soci 24€/mes 

1r-6è Iniciació P3-P5 

 
MESURES COVID 
Totes les activitats compten amb mesures adaptades 
Aforament limitat 

 
INICI 
Totes les activitats comencen a l’octubre 

 
PAGAMENT 
Domiciliació bancaria mensual 

 
INSCRIPCIONS:  formulari online 

 
DUBTES:     ampa@ceipmarialluisaserra.cat 
 

Escola d’iniciació a l’activitat física i l’esport. El 

projecte té com a objectius: 

* Millorar la condició física a través d’una 

pràctica variada d’habilitats i experiències 

motrius. 

* Potenciar les habilitats motrius bàsiques 

abans de l’especialització esportiva en les 

primeres edats dels alumnes. 

Amb LATAU, Activitat física i salut 

ESCOLARS 
 2021 / 2022 

https://forms.gle/KHaq227HkHtGWRPo7
https://forms.gle/KHaq227HkHtGWRPo7
mailto:ampa@ceipmarialluisaserra.cat


a la dansa
Cook in

Nova activitat dissenyada per a que s'ho
passin bé alhora que milloren les seves

destreses generals en anglès.

Junts cuinarem les més delicioses receptes
mentre aprenem anglès. Les sessions
estan orientades cap a la millora de
l'expressió oral.

Amb Michelle Cabado Clark

QUAN Dijous, 15:30h a 16:30h

PREU soci 17€/mes - no soci 24€/mes

QUAN Dimecres, 15:30h a 16:30h

PREU soci 17€/mes - no soci 24€/mes

P5-6è P3-P5

Es tracta d'una excel·lent eina per al
desenvolupament de l'autoestima en els
petits, el seu concepte de grup, l'interès
per avançar i molt més.

Més enllà de molts altres beneficis físics i
mentals, els nostres petits aprendran a
ballar.

Amb Martina Alibes

Robòtica
AMB LEGO EDUCATION PER PRIMARIA

Des d’una metodologia lúdica i motivadora,
es fomenten les competències comunicatives,
metodològiques i personals.

A través de la construcció i programació de
robots adquireixen diversos coneixements,
habilitats i actituds que podran aplicar i
desenvolupar al llarg de la seva vida.

Amb ROBOTIX

QUAN Dimecres, 15:30h a 16:30h

PREU soci 35€/mes - no soci 40€/mes

1r-6è

English
Iniciació



 

 

Hip Hop 
El hip-hop és una cultura originària del sud del 

Bronx i Harlem, a la ciutat de Nova York, entre 

joves afroamericans i porto-riquenys durant la 

dècada de 1970.  

En aquesta activitat ens centrarem en les 

possibilitats que ens dóna el hip-hop per 

expressar-se a través de la dansa, però sobretot: 

¡¡¡¡¡ GAUDIR !!!!! 

Amb Martina Alibes 

QUAN      Dimarts, 15:30h a 16:30h 

                Dimecres, 16:30h a 17:30h 

PREU   1 classe soci 17€/mes - no soci 24€/mes 

               2 classes soci 29€/mes - no soci 33€/mes 

 

 

1r-6è 

 

PROTEGEIX-TE I AJUDA  

ALS DEMÉS 

 

Una comunitat que treballa 

unida crea llaços solidaris per 

abordar el coronavirus. 

 

QUE LA MASCARETA NO  

ET TREGUI EL SOMRIURE 

 

 
¡¡¡¡COL·LABORA !!!! 

 

 

FES-TE SOCI 
 

PARTICIPA A LA JUNTA 
 

 
Som una associació sense ànim de 

lucre formada per les mares i pares de 

l'alumnat del centre educatiu Maria 

Lluïsa Serra. 

 

La finalitat de l'AMPA és la de 

participar i intervenir en la gestió del 

centre amb la finalitat de millorar 

l'educació i aconseguir un clima òptim 

de convivència al centre educatiu. 
 
 

                                                               + info    

 

https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat/qui-som/


 

 

Famílies Actives 
Orientada a adults, o adults i alumnes de primer a sisè de primària, LATAU ens 

ofereix posar-nos en forma a la mateixa hora que els nostres fills practiquen esport. 

El projecte té com a objectius: 

* Millorar la condició física dels alumnes a través d'una pràctica variada d'habilitats i 

experiències motrius. 

* Potenciar les habilitats motrius bàsiques abans de l'especialització esportiva en les 

primeres edats dels alumnes 

Amb LATAU, Activitat física i salut 

QUAN      Dimarts, 18:00h a 19:00h 

                      Dijous, 18:00h a 19:00h 

PREU  1 classe soci 17€/mes - no soci 24€/mes 

               2 classes soci 29€/mes - no soci 33€/mes 

 

 

1r-6è 

 

El pilates, al contrari que els exercicis de 

musculació, se centra en treballar el cos per 

igual, formant una mateixa unitat. Els 

exercicis de pilates milloren la força 

muscular a través d’un desenvolupament 

equilibrat. A més, la flexibilitat i l’amplitud de 

moviments en músculs i articulacions també 

es treballa. 

Amb Zaida Fernández 

Adults Pilates 

QUAN        Dijous, 19:00h a 20:00h       

 

PREU  1 classe soci 17€/mes - no soci 24€/mes 

               2 classes soci 29€/mes - no soci 33€/mes 

        Dilluns, 18h a 19h y 19h a 20h               

 

Adults 

 

PREU 1 ADULT + 1 INFANT 
         1 classe soci 29€/mes - no soci 33€/mes 

             2 classes soci 56€/mes - no soci 64€/mes 

 

 


