
ESCOLA DE PÀDEL

PREUS MENSUALS
ESCOLA 2021/2022

DIES

ESCOLETA (1h)
de 4 a 6 anys

INICIACIÓ (1h)
+7 anys

ESCOLA D’ADULTS (1h)
Grups de 3 persones

TECNIFICACIÓ (1h)
+2 anys d’experiència

COMPETICIÓ (1:3oh)
Nivell federat o equips

1
2

1
2
3

1

1
2
3

1
2
3

35€
55€

42€
68€
87€

49€
Per Persona

42€
68€
87€

65€
94€

116€

45€
76€

56€
81€
99€

63€
Per Persona

56€
81€
99€

81€
111€
133€

SOCI NO SOCI

CLUB TENNIS FIGUERES

DESCOMPTES
EXCLUSIUS

5% DE DESCOMPTE
PER GERMÀ! Descompte aplicable

a la mensualitat del germà 
d’edat més petita

50% DE DESCOMPTE
A LA MATRÍCULA! Pels alumnes
de l’escola 2020/2021 i alumnes 

del campus d’estiu 2021.

INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS
T. 972 594 691
M. 669 748 288

ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Dilluns a Divendres
de 17h a 21h
Dissabtes
de 9h a 13:30h

TROBA’NS
Club Tennis Figueres
Camí de la Bòbila s/n
St Llogaia d’Àlguema
(17771)

OBSERVACIONS
L'escola serà de dilluns a dissabte durant el curs 

escolar tinguent en compte també dies festius.
Les males condicions atmosfèriques poden fer suspendre 

l'entrenament. Dependrà del nivell i de l'entrenador associat.
Els entrenaments suspesos pels entrenadors es recuperaran 

en períodes festius com Nadal, Setmana Santa o juny.
L'alumne ha d'assistir obligatòriament els dies d'entrenament. 
En cas de falta, cal avisar ràpidament coordinador i entrenador.

 El curs començara el 13 de setembre i acabarà el 18 de juny. 
Tots els rebuts es passaran a principi de mes. 

Setembre només es facturarà mig mes.
En cas de baixa total o parcial, cal comunicar a 

secretaria abans del 25 de cada mes.
Preu de la matrícula: 50€. 

AMB LA COL·LABORACIÓ

!



Destinats a jugadors/es de 4 a 6 
anys, que es volen iniciar al món 
del pàdel. Es realitzen tota mena 
d'activitats i jocs pre-esportius.

ESCOLETA (1h)

Jugadors amb més de 2 anys 
entrenant al pàdel. Capaços de 

mantenir un ritme de joc i partit. 
Es treballaran específicament les 

habilitats tècniques, tàctiques i físic. 
Haurien de participar almenys a 5 

tornejos socials de la província.

TECNIFICACIÓ
(1h)

Grup que fa temps que entrena a pàdel i 
competint a bon nivell. Es treballen tots 

els àmbits específics com la tècnica, 
tàctica, físic, normativa, component 

emocional... Els entrenaments són 
d'hora i mitja per tal d'aprofitar al 

màxim el temps. L'objectiu és 
competir a nivell federat o poder 

entrar als equips del club.

COMPETICIÓ
(1:30h)

Per jugadors/es de +7 anys que 
volen jugar al pàdel i encara no 
tenen suficient. Es treballen 
habilitats tècniques del pàdel.

INICIACIÓ (1h)

Grups de 3 persones i del mateix 
nivell aproximat, classes setma-
nals a la mateixa hora a un preu 
reduït. Horari i dia en funció de 
les seves disponibilitats. 
S'incentivarà molt més al matí 
en hores de desocupació.

ESCOLA
D’ADLUTS (1h)

Dimecres 17:00h
Dissabte 12:00h

Dilluns 16:00h
Dimarts 16:30h     17:30h
Dijous  17:00h     18:00h
Divendres 19:00h
Dissabte 10:00h    11:00h

Dilluns 19:00h
Dimarts 18:30h
Dijous  19:00h 
Divendres 17:30h 

Dilluns 17:00h
Dimecres 18:00h


