
El Club Tennis Torredembarra organitza les Estades d’Estiu, amb un alt component lúdic i diversió amb una 
monitora de lleure (jocs tradicionals, esportius, tallers & manualitats), com també d’Anglès amb un monitor 
Language Assistant (practicant & millorant a través de conversa, expressió oral i jocs), així com també classes 
de tennis per totes les edats i nivells amb monitors titulats

HORARI 9:00h a 13:30h
Servei d’acollida gratuít de 8:30h a 9:00h i de 13:30h a 14:00h
Els nens i nenes podran fer activitats com pintar, fer deures, jocs de taula...

GRUPS, EDATS i ACTIVITATS
PETITS (P3, P4 i P5)
jocs de psicomotricitat,
lateralitat, tradicionals, piscina,
manualitats, mini-tennis,
vocabulari bàsic de l’anglès 

MITJANS (1r, 2n i 3r)
jocs innovadors,manualitats,
iniciació a diferents esports,
activitats a la platja,
piscina, tennis,
english on the go*

GRANS (4t, 5è i 6è)
pràctica de tota mena d’esports, 
manualitats, hípica, piscina,
tennis & preparació física,
sortides en bicicleta,
activitats a la platja,
english on the go*

DATES i PREUS
Les dates són del 23 de juny al 30 d’agost, ambdós inclosos

PREUS
Quota diària 20€
1 setmana 58€
2 setmanes 106€
3 setmanes 154€
4 setmanes 197€
5 setmanes 240€

  
6 setmanes 278€
7 setmanes 316€
8 setmanes 349€
9 setmanes 387€
10 setmanes 420€

SETMANES
23 juny a 27 juny
30 juny a 04 juliol
07 juliol a 11 juliol
14 juliol a 18 juliol
21 juliol a 25 juliol
28 juliol a 01 agost
04 agost a 08 agost
11 agost a 14 agost
18 agost a 22 agost
25 agost a 29 agost

A tenir en compte
Germans 10% de descompte

Els dies 15 de juliol i 15 d’agost són festius
La activitat de piscina resta pendent de confirmació per part de l’Ajuntament

El descompte setmanal només serà aplicable sempre i quan es faci en una sola reserva

english on the go* és l’aplicació de l’anglès a les accions quotidianes del dia a dia

MÉS INFORMACIÓ
info@tennistdb.cat
www.tennistdb.cat

692 048 066

IMPORTANT! PREU ÚNIC EL MATEIX PREU PER A SOCIS I NO SOCIS


