
  
 
 
 

IOGA A AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS 
 
A partir de setembre de 2017, i de la mà de Fer Om, comença un nou camí per a aquest 
espai d’art, creació i expressió. 

Deixem que aquesta filosofia de vida, es barregi amb la cultura, en tots els seus nivells. 

Fer Om (Fernanda López) és la professora de ioga, amb més de 10 anys d’ensenyament 
aquí i a l’estranger. 

 

HORARIS DE CLASSES 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

08:00 
Ashtanga  

nivel l  1 
 Ashtanga  

nivel l  1 
 * Meditació 

• Una vegada a l mes, 

ta l lers, xerrades, 

esdeveniments 

especials de ioga: 

 Iniciació 

 Expressió corporal 

 Profundització 

 Lactància conscient, 

criança 

 Mandales, etc. 

10:00  

* Al ineació 

corpora l  
(mètode 

Iyengar) 

  

* Al iniació 
corpora l  

(mètode 

Iyengar) 

11:30  * Ioga 

PRE-NATAL 
  * Ioga 

PRE-NATAL 

17:00 Hatha Ioga   
* IOGA POST 

NATAL 

(mare i fill) 

Hatha Ioga  
* IOGA POST 

NATAL 

(mare i fill) 

19:00 Power Ioga  
Hatha Vinyasa 

Ioga  
Power Ioga  

Hatha  

Vinyasa  

Ioga  

* Ashtanga  

Vinyasa  

Ioga  

20:30  * Hatha Ioga   * Meditació  

* Classe nova! S’obrirà amb un mínim de 2 persones. Telefonar abans de provar al 609 48 25 55. 



BONUS I TARIFES 

1 Classe a la setmana   30€ al mes (*) 

2 Classes a la setmana   45€ al mes 

Una classe sola   15€ 

Abonament/Mes LLIURE 

― Accés l l iure a totes les classes que vulguis, de forma il·l imitada. 

Durada de l’abonament 2 mesos.   65€ 

Abonament/Mes MATERNITAT 

― Passi l liure a totes les classes de pre o post natal que vulguis. 

Durada de l’abonament 2 mesos.   55€ 
 
(*) 5€ de descompte en les tarifes i  Abonaments, a tots els Socis d’Amics de les Arts i  Joventuts Musicals. 

Descomptes en Tallers, Concerts, Xerrades, Estades o altres activitats que ofereix Fer&Ioga. 

Inscripcions i  pagaments a Secretaria: C/ Sant Pere, 46, primera planta. Terrassa. 

Classes al C/ Teatre, 2, primera planta. 

 

Consultes i  informació al 609 48 25 55 – Iogaconfer@gmail.com (Fer) 

 

INFORMACION PRÀCTICA 

 S’aconsella arribar puntual a les classes, almenys 5 minuts abans de l’hora.  

 Deixa les teves sabates al vestuari i  entra sempre descalç/ça a la sala. 

 Anota el teu nom a la l l ista d’assistència abans d’entrar a la classe. 

 Per als qui no tingueu alfombreta, n’hi ha algunes a la vostra disposició. En acabar d’usar -les, torna-les 

al seu lloc. 

 Relaxa’t abans d’entrar i  canvia de xip 

 És aconsellable beure després de la pràctica. 

 

QUINS ESTILS DE IOGA S’OFEREIXEN? 

 Ashtanga: Estil  molt dinàmic i  estructurat. Es realitza la primera de 4 sèries. Per a persones sense 

contraindicacions físiques. 

 Power Ioga: Estil  actiu i  dinàmic. Et deixar fluir per les sensacions, vibracions i  emocions. Hi ha 

variacions per a principiants o iniciats. 

 Hatha Vinyasa: Seqüència de postures clàssiques, prestant molta atenció a la respiració i  al moviment 

present de cadascuna. 

 Hatha Ioga clàssic: Estil  de Hatha més clàssic, amb postures específiques s egons les necessitats del 

practicant (més suau), ajuda a flexibil itzar, mobilitzar i  donar força al cos i  la ment.  

 Aliniació corporal: Segons el mètode del mestre Iyengar. Ideal per a persones que just comencen a 

experimentar el mon del Ioga, ja que permet trobar l’equilibri entre cos i  ment, connexió conscient 

amb el seu interior. 

 Meditació: Unit amb la respiració conscient, són dos passos importants per a trobar el camí a la nostra 

real essència. Calma mental, acceptació i  actitud positiva en totes les coses que passen al voltant 

nostre. 

 Pre i post natal: Pràctica especial per a les futures i  mares i  mares recents, ajudant-les a comprendre 

els canvis en el seu interior i  exterior. Treballar la paciència i  acceptació, durant l’embaràs, el vincle 

amb el seu fi l l ; després del part exercicis per a reforçar la faixa abdominal i  perineu, tornar a 

enamorar-se. 


