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EL NOSTRE EQUIP DE MONITORS/ES



BÀSQUET 2n BÀSQUET 3r

BÀSQUET 4t



FUTBOL 2n FUTBOL 3r

FUTBOL 4t



BÀSQUET 5è

BÀSQUET 6è



FUTBOL 5è

FUTBOL 6è



INICIACIÓ A L’ESPORTDIMARTS (P5 i 1r)

INICIACIÓ A L’ESPORT DIJOUS (P5 i 1r)



DANSA (P5 i 1r)

INICIACIÓA LA DANSA (P4)



PRE INICIACIÓ A L’ESPORT(P4)



TENIS TAULA



NATACIÓ



NATACIÓ



EL RACÓ DELS MONITORS/ES

Hola a tothom!

Sóc l’Arnau Lloreta, monitor i exalumne de  

l’escola. Aquest any he començat a treballar  

aquí com a entrenador de futbol de 4t i  

monitor d’estudi i piscina.

De petit poc em pensava que pogués acabar  

fent la feina que feien els meus monitors,  

però encara menys que m’ho acabés passant  

tan bé com aleshores. Els dies d’extraescolars  

han continuat sent els més divertits i esperats  

de la setmana, tot i que ara, òbviament,  

gaudits des d’un altre punt de vista. Treballar 

aquí significa per a mi reviure els magnífics  

records que tinc de la meva antiga etapa al  

Lurdes i veure en els infants la mateixa il·lusió  

que tenia a la seva edat.

En definitiva, intentar contribuir a fer que els  

nens i nenes s’ho passin bé a les activitats  

representa, per tant, una gran gratificació  

que fan d’aquesta feina una experiència molt  

enriquidora.

Arnau Lloreta Piqué

Hola a tothom!

Em dic Laura Edo i soc monitora i  

exalumne del  Lurdes. He començat a  

treballar d'entrenadora de bàsquet 

aquest curs, però fa molts anys que jugo  

aquest esport. De fet, el Lurdes va ser el  

meu primer equip de bàsquet, hi vaig  

jugar des de 2n fins a 6è de primària.

Encara avui en dia recordo  tots els valors 

que em va ensenyar el meu equip del  

Lurdes, el que recordo amb més estima és  

la sensació d'escola que es formava i que  

actualment veig que perdura. Fa gairebé  

un any vaig ajudar amb la setmana 

esportiva i em va encantar l'ambient que  

hi havia entre nens i monitors em va  

recordar a quan jo era una alumna.

M'agrada ser entrenadora, ja que puc  

transmetre tot els valors que em va  

ensenyar el Lurdes i aprendre de les noves

generacions.

Laura Edo Garzón




