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Què és Lleureducat?

Lleureducat és l’empresa de Club Lleuresport de Barcelona que gestiona
moltes de les activitats de lleure infantil i juvenil.

Ll d t é d ió f i lit t fl ibilit t di i i ió iLleureducat és: educació, professionalitat, flexibilitat, dinamisme, innovació i
creativitat.

. 



L’estructura de Club Lleuresport al servei de Lleureducat

WWW.LLEURESPORT.CAT

CLUB LLEURESPORT DE 
BARCELONA

• Lleureducat.

Valors Innovació

• Centres Cívics.
• Ludoteques i Casals Infantils.
• Equipaments esportius.q p p
• Centre de Recursos per 

Emprenedors i Ciutadans. 
(CREC)

E è
Recursos

Experiència



La nostra marcaLa nostra marca



Comunicació interna

Lleureducat som una empresa propera on la comunicació amb els nostres clients 
s’estableix amb canals senzills i eficaços, sent 24h accessibles a les seves necessitats. 



ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS 
ESPORTIVES 2018-2019

ACTIVITATS DE DANSA

• RITME
• ZUMBA MARES
• ZUMBA PRIMÀRIA

ACTIVITATS ESPORTIVES

• PRE-ESCOLA ESPORTIVA
• ESCOLA ESPORTIVA



ZUMBAZUMBA
PRIMÀRIA - MARES

És una modalitat de fitness enfocada a mantenir el cos
saludable, i alhora a desenvolupar, enfortir i donar , p ,
flexibilitat al cos mitjançant moviments de ball
combinats amb rutines aeròbiques.q
Monitora: Jenny
ZUMBA PRIMÀRIA ZUMBA MARESZUMBA PRIMÀRIA

• Nens i nenes de1r a 6è Prim 
• Divendres 17:00 a 19:00h

ZUMBA MARES
• Dilluns i Dimecres

19:45 a 20:45h
• Gimnàs Primària • Gimnàs primària



RITMERITME

N i d P5 4

Iniciació en els diferents
ritmes i danses• Nens i nenes de P5 a 4t 

Primària dividits ens dos 
grups:

ritmes i danses
Monitora/es:

- grup 1: des de P5 fins a 1r 
de Primària.
grup 2: de 2n a 4t de

Sheila + ajudant

- grup 2: de 2n a 4t de 
Primària

• Dimecres de 17:00 a 
19:00h al gimnàs de 
primària.



PRE ESCOLA i ESCOLA ESPORTIVAPRE-ESCOLA i ESCOLA ESPORTIVA
P E l E iPre-Escola Esportiva

• Nens i nenes P4-P5

Escola Esportiva
• Nens i Nenes 1r , 2n i 3r de 

Primària
• Dilluns i Dimecres16:45 a 

18:15h
Gi à I f til

Primària
• Dimarts i Dijous 17:00 a 

18:30h
• Gimnàs Infantil • Gimnàs Primària
Monitor/s: Marc+ ajudant

Són una iniciació esportiva a diferents nivells adaptats al 
desenvolupament i aprenentatge de capacitats, desenvolupament i aprenentatge de capacitats, 

competències i objectes amb que els infants executen les 
diferents modalitats d’esports proposades durant el curs .diferents modalitats d esports proposades durant el curs .



INSCRIPCIONS

Documentació necessària:
Omplir el full d’inscripció presencialment-Omplir el full d inscripció presencialment.

-Fotocòpia del CATSALUT.Fotocòpia del CATSALUT.

Forma de pagament:
-Targeta 



INSCRIPCIONSINSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS/RENOVACIONS FETES AL MES DE JUNY

Dos pagaments domiciliació bancària: Juliol i Novembre

INSCRIPCIONS FETES AL MES DE SETEMBRE: 
Es paga la totalitat amb targetaEs paga la totalitat amb targeta

PER PODER GAUDIR DE LES ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS HEU D’HAVER ABONAT 
ÀLA QUOTA DE L’AMPA PER AL CURS 2018-2019 QUE ES COBRÀRÀ EL PRIMER 

TRIMESTRE DE CURS



IMPORTANT
•Nota el primer dia a l’agenda per avisar als/les mestres

IMPORTANT…
Nota el primer dia a l agenda per avisar als/les mestres

•Qualsevol incidència, queixa o suggeriment informar a la 

coordinació de les extraescolarscoordinació de les extraescolars

•En cas que hagin activitats programades per l’Escola als espais 

tilit d di d l i à d l M tí ique utilitzem, podrem disposar del gimnàs del carrer Martí i 

Molins. Els monitors portaran als nens/es iles famílies els 

recolliran en l’horari establert.

• El lliurament de les samarretes serà durant el mes de 

novembre-desembre.



Atenció presencial al local de l’AMPA:

DILLUNS I DIVENDRES DE 16:30H A 18:00H

Atenció telefònica:

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16’30 a 19’00h

victormonroy@lleuresport catvictormonroy@lleuresport.cat

T lèf 666 590 436Telèfon: 666 590 436



DUBTES I PREGUNTES

ÀMOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓVOSTRA ATENCIÓ


