
Horari

17:45 a 18:45 Batucada

19:00 a 20:30 Banda Pere IV Teatre

20:00 a 21:00 Patinatge Zumba Futbol Ioga

Banda Pere IV

Patinatge: 

Teatre:

Zumba:

Futbol:

Ioga: 

Batucada:

Cada dimecres s'obre el pati perquè els pares i mares que ho vulguin puguin 
ajuntar-se i fer un partit. Si voleu participar, contacteu amb l'Oscar Rivas 
607051286. Instructor: Activitat lliure. PREU: Gratuït.

Babyogui ens ajuda a equilibrar cos i ment. Treballem l'equilibri, la 
concentració, la força i la respiració, a través de postures i exercicis 
respiratoris Instructora: Blanca. PREU: 26€ /mes. 

Amb Brincadeira Company  ens endinsem al mon dels ritmes afrobrasilers a 
ritme de timbals, caixes, repiques i surdos. És un espai de creativitat, 
creixement personal i de grup. A part de les classes de divendres, participem a 
les carcaviles del barri representant a la nostra escola i en altres 
esdeveniments del barri. Instructor: Ferri. 
PREUS: 1 persona: 20€/mes; 2 (adults o nens): 25€/mes; 3 o més (adults o 
nens): 30€/mes. 

CET10 ens proposa fer esport mitjançant patinatge, una forma divertida i 
engrescadora que ens permet posar-nos en forma, enfortir el nostre cos, 
exercitar l'equilibri i agafar resistència. Es comença patinant al pati de l'escola 
i un cop tot el grup estigui preparat sortirem pel barri. Instructor: Salva. PREU: 
16€/mes. 

Zumba  és una classe de fitness on compartim balls, suor i riures. Enfocat a 
mantenir un cos saludable i a desenvolupar i enfortir el cos mitjançant 
moviments de ball i rutines aeròbiques. És apta per tothom. 
Instructora: Laura. PREU: 16€/mes

El grup de teatre Pere d'Art  continua amb el seu projecte i us vol transmetre 
l'alegria de pertànyer a un equip de teatre amateur. Instructora: Maria. PREU: 
20€ / mes. 

Pere IV's Band  és una nova iniciativa amb l'objectiu de formar una banda de 
música a l'escola. Si sabeu tocar un instrument i/o cantar, aquest és el 
moment! Hi ha cabuda per tothom. Instructor: Oscar. PREU: Gratuït.
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