ESCOLA TENNIS INFANTIL 2018-19
Data Inici: 25 de setembre de 2018
Lloc: Com a novetat d’aquesta temporada, l’Escola de tennis es desenvoluparà a les
Pistes de tennis del Club Esportiu Hispano Francès, situades al carrer Jorge Manrique
15-19 de Barcelona, en col·laboració amb l’empresa ProAB.
Edats: Entre 4 i 14 anys
Empresa que gestiona l’activitat: CiG, Gestió esportiva SL
Descripció Activitat: Escola de tennis infantil amb el sistema EVOLUTION. Es
tracta d’un sistema revolucionari d’ensenyament, aplicable a qualsevol disciplina,
basat en un sistema de comunicació entrenador /alumne, que garanteix una millora
molt important en el grau de comprensió de l’activitat per part de l’alumne, ja que li
proporciona eines per desenvolupar de manera mes senzilla i efectiva la seva
activitat.
EVOLUTION es un sistema que treballa sobre les sensacions de l’alumne, sens dubte
la part més difícil del procés d’aprenentatge. Aconseguir en tot moment que cada
alumne trobi les seves pròpies sensacions i les sensacions correctes es sens dubte
un tret diferencial d’EVOLUTION.
Els resultats de tot plegat son aprenentatges més sòlids, mes senzills i mes efectius
Grups:






Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Mini tennis
Iniciació
Perfeccionament
Pre-competició
Competició

Dies i horaris:
L’Escola de Mini tennis, Iniciació i perfeccionament es farà:


Dimarts i dijous de 18.00 a 19,30 i dissabte de 9.30 a 11.00

L’Escola de pre-competició i Competició es farà:


Dilluns, dimecres i divendres de 18.00 a 21.00 (2 hores tennis + 1 hora
preparació física)

Preus i inscripcions:
Podeu consultar preus a la pàgina web www.esportcreatiu.com (descomptes
especials pels beneficiaris i acompanyants sobre el preu de l’Escola) . Cal fer la
inscripció a través d’aquesta pàgina si us voleu beneficiar d’aquests preus. Un cop

formalitzada i enviada, rebreu un correu de confirmació de la inscripció. En el cas que
el grup estigui ple o hi hagi qualsevol incidència, us informarem el mes aviat possible
per buscar altres opcions.
Us recordem que les places de cada grup son limitades, i s’acceptaran per ordre
d’arribada.

Associat, beneficiari o acompanyant:
Per tal de evitar confusions a l’hora de fer la inscripció, definim els tres conceptes:


Associats: Treballador de La Caixa que està donat d’alta a l’Associació
com a ASSOCIAT i paga la quota anual com a tal



Beneficiari: Fill/a o familiar de treballador de l’Associat. En aquest cas,
cal que estigui donat d’alta com a BENEFICIARI.



Acompanyant: Son persones que venen a fer una activitat en qualitat de
acompanyant d’un associat o de un beneficiari. Es a dir, no tenen
vinculació amb la Caixa però poden exercir l’activitat a un preu diferent
com a ACOMPANYANT.

Forma de pagament:
ProAB realitzarà un càrrec bancari al numero de compte que proporcioneu al fer la
inscripció. Aquest càrrec serà trimestral.
Autorització d’Imatges
Durant la temporada tenim previst fer fotos i gravar vídeos de les activitats i dels
nens/es que hi participen per tal que els pares i mares pugueu veure resultats del
treball que realitzen els vostres fills/es.
Nota: Només sortiran a les gravacions o a les fotos aquells nens o nens que
prèviament hagueu autoritzat els pares/mares al fer la inscripció.

