
 

Valonsadero-MAMIfit 

Hola a totes! 

Benvinguts a les activitats familiars de Valonsadero+. 

Comencem el curs amb una proposta: 

Tornar a fer un grupet de mares que tinguin ganes de posar-se en forma, i a la 

vegada, fer una activitat amb els vostres fills i filles , altres mares i companys/es 

de l’escola. 

La dinàmica de les classes consisteix a fer esport amb els vostres fils i filles,  i 

es fan exercicis on es treballa el sol pelvic i les abdominals amb una 

entrenadora especialitzada.  

Les sessions seran al nostre gimnàs, els dilluns de 16h a 17h o de 16.30h a 

17.30h de. .Nomes cal que dueu roba còmode i una màrfega. 

Les que esteu interessades, envieu un correu i  confirmeu el vostre interès per 

formar un grup, i també us podeu apuntar en la llista del pati. Millor ara i així no 

us despisteu hem de formar el grup ja! 

Si no surten prou gent, també hi tenim altres possibilitats, i es que us afegiu a 

un grup de mares externes a valonsadero, que faran la classe els dilluns de 18 

a 19 hores, i si esteu embarassades, també es farà un grup especial els dilluns 

de 19 a 20 hores. 

Tal i com fèiem el cursos  anteriors, per agafar el compromís i per col·laborar 

en les despeses de les classes, les assistents pagaran 10€/mes, que us ho 

passarem en el nostre rebut. De la resta es farà càrrec Valonsadero. 

Si voleu, podeu veure aquest vídeo que ens van fer fa uns anys. 

http://www.badanotis.com/noticia.php?n=8109 

Una salutació, 

 

Valonsadero, 1 d’octubre de 2018 
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