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Tennis i pàdel
Descobreix el tennis i el pàdel o superat en el teu nivell 
actual. Aconsegueix un nivell tècnic, tàctic i físic òptim 
per afrontar qualsevol torneig. L’esport amb raqueta 
ens apassiona i ens motiva poder-te ajudar en aquest 
camí.

Entrenaments adaptats al nivell de cada jugador/a.

Beneficis

— Millora la capacitat cardiovascular.
— Reforça el poder muscular i els reflexes.
— Augmenta la velocitat en carreres curtes.
— Millora la coordinació general i la agilitat.
— Enforteix els ossos.
— Esport socialitzador que et farà compartir moment 

únics.
— Ajuda a combatre l’estrès. 



Dimecres 17:20 - 18:20

Infantil Iniciació 1 tennis i pàdel
(P4 i P5) 

Dimecres 17:20 - 18:20

Divendres 17:30 - 18:30

Infantil Iniciació 2 tennis i pàdel
(1r – 2n Primària)

1 sessió 
setmana

2 sessions 
setmana

Trimestral 56,10€ 84,15€

3 quotes mensuals 18,70€ 28,05€

Socis/es i fills de socis/es del Club Tennis i abonats/es 
de la piscina -10%

Per a nens i nenes de P4 a 2n de Primària.
Grups de 4 a 10 alumnes

Iniciació Infantil



Tennis Pàdel

Dilluns 16:30 - 17:30

Dimarts 18:30 - 19:30

Dimecres 18:30 - 19:30

Dijous 16:30 - 17:30

Escola Precompetició 2 - (ESO)

Amb grup tancat de 3 o 4 alumnes, es pot acordar un horari 
alternatiu als estipulats. 

Tennis Pàdel

Dilluns 17:30 - 18:30

Dimarts 17:30 - 18:30

Dimecres 17:30 - 18:30

Dijous 17:30 - 18:30

Divendres 17:30 - 18:30

Escola Precompetició 1 
(3r – 6è Primària)

Amb grup tancat de 3 o 4 alumnes, es pot acordar un horari 
alternatiu als estipulats. 

Escola PreCompetició i Adults



Condició 1 persona 2 persona

1 sessió
Abonat/ada 33,20€ 43,20€

No abonat 43,20€ 56,15€

5 sessió
Abonat/ada 158,15€ 205,60€

No abonat 221,40€ 287,85€

10 sessió
Abonat/ada 301,25€ 391,60€

No abonat 391,60€ 509,10€

Classes Particulars Puntuals  

Escola PreCompetició i Adults

Tennis Pàdel

Dilluns 18:30 - 19:30

Dimarts 19:30 - 20:30

Dimecres 19:30 - 20:30

Dijous 18:30 - 19:30

Escola Adults

Amb grup tancat de 3 o 4 alumnes, es pot acordar un horari 
alternatiu als estipulats. 

1 sessió 
setmana

2 sessions 
setmana

Trimestral 78,12€ 133,95€

3 quotes mensuals 26,04€ 44,65€

Socis/es i fills de socis/es del Club Tennis i abonats/es 
de la piscina -10%

Quotes Precompetició i Adults



Renovació automàtica: Es renovarà automàticament a tot l’alumnat que no manifesti 
la seva voluntat de no continuar al trimestre següent. La data límit per donar-se de 
baixa pel 2n trimestre és el 22 de desembre. La data límit per donar-se de baixa pel 3r 
trimestre és el 25 de març. 

Una vegada començat el curs, si queden places lliures, les inscripcions estaran 
obertes fins el 2n trimestre. A partir del 3r trimestre no es podran fer noves inscripcions 
si l’alumne no té un nivell adequat al grup que s’ha d’integrar. 

Els cursos tenen un preu trimestral que es fracciona en 3 quotes mensuals. Les quotes 
es cobren per avançat mitjançant rebut bancari domiciliat amb venciment el dia 1 
de cada mes. El primer rebut es carregarà el dia 1 d’octubre. En els cursos de petits i 
infantils se seguirà el calendari escolar de Sant Hilari Sacalm pel que fa a festius i a 
dies de lliures disposició. Les places són limitades.

Sportgest es reserva el dret a modificar el programa d’activitats. 

1r trimestre 20.09.2021 — 22.12.2021

2n trimestre 10.01.2022 — 03.04.2022

3r trimestre 04.04.2022 — 22.06.2022

Famílies i persones abonades 02.08.2021 — 12.09.2021

Obertes a tothom 09.08.2021 — 12.09.2021

Calendari

Inscripcions



Coordinador 
de secció: 
Esteve Vilarrasa

Unes vegades 
guanyes, 
unes altres 
aprens.


