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Grups 
 

De Torredembarra i altres localitats 

Horari 
 

09:00h a 13:30h 

Servei d’acollida  
GRATUÏT  

08:30h a 09:00h - 13:30h a 14:00h 

P3 – P4   (Grup petit I) 
P4 – P5   (Grup petit II) 
1er – 2on  (Grup mitjà I) 

3er – 4t   (Grup mitjà II) 

5è- 6è    (Grup gran) 
 

(Obertura d’inscripcions) 



Dates 
 

23 de juny al 29 d’agost 

1a. setmana 23 juny a 27 juny 

2a. setmana 30 juliol a 04 juliol  

3a. setmana 07 juliol a 11 juliol 

4a. setmana 14 juliol a 18 juliol 

5a. setmana  21 juliol a 25 juliol 

6a. setmana  28 juliol a 01 agost 

7a. setmana 04 agost a 08 agost 

8a. setmana 11 agost a 15 agost 

9a. setmana 18 agost a 22 agost 

10a. setmana 25 agost a 29 agost 
 
 

*24 de juny 

15 de juliol i 15 agost 

 Festius 

Instal·lacions 
 

- Club Tennis Torredembarra 
Pistes de Tennis,  

Zona del porxo, Pistes de pàdel. 
 

-ZEM – Zona Esportiva Municipal 
Oficina de la sala de juntes, piscina. 

 
-Zona Esportiva de la platja 

Davant del Patronat de Turisme  
 

*S’habilitaran diferents zones d’ombra i punts d’avituallament  
*En cas de pluja, les instal·lacions del pavelló, oficines i bar.  

 



Preu 
  

                       SOCI     

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€      
 

Germans 10% de 

descompte. 

 



Activitats 

Jocs  

Anglès 

Hípica 

Sortides 

Excursions 
Esports 

Manualitats 

Tennis 

Platja 

Piscina 



Jocs tradicionals 
 

Volem apropar als nens als 

jocs que jugaven els nostres 

àvis, els jocs que passen de 

generació en generació però 

que cada cop es perden 

més. D’aquesta manera 

ensenyarem als nens que hi 

ha més alternatives de 

diversió i de passar-s’ho bé.  

  

 

 

Activitats           Jocs 

Jocs psicomotrius 
 

És molt important que els 

nens, sobretot els més 

petitons, desenvolupin la 

seva psicomotricitat 

correctament, per això la 

treballarem jugant amb 

sessions preparades amb 

anterioritat d’equilibri, de 

destresa, de reacció, de 

lateralitat, de salts...i així la 

treballaran jugant. 

 



Activitats      Manualitats 

Farem tot un conjunt de manualitats originals adaptades als diferents nivells 

dels nens.  Fomentarem la utilització dels materials reciclats i aquests seràn 

demanats a principi de setmana, en cas que fos necessari.  

 

 

 

PETITS I i PETITS II     2 sessions/ setmana 

 

MITJANS I , MITJANS II I GRANS    1 sessió / setmana 



Zona esportiva de la platja 
 

 Cada DIJOUS a les 09’00hores, els nens (1er a 6è) aniran directament a la 

platja.  

 

Activitats i esports com: 

  

 

 

 

 

 

 

Després de les activitats els nens esmorzaran (a la zona d’ombra del parc) i 

tornaran a la zona esportiva (carrilet). 

 

*Estarà totalment prohibit que els nens es banyin a la platja. Es podran refrescar a les 

dutxes i els monitors faran jocs d’aigua els dies de més calor amb els cubells que 

portaran.  

Activitats           Platja 

•  Futbol platja 

•  Tennis platja 

•  Volei 

•  Jocs de pilota 

•  Béisbol 

•  Petanca 

•  Cubiletes 

•  Jocs de córrer 

•  Temps lliure 



 



Jocs i esports 
 

 Volem introduir als nens al món dels diferents esports mitjançant els jocs i la 

pràctica posterior d’aquests. 

 

 

 

 

 

Jocs-  tècnica de l’esport- pràctica 
 

 L’objectiu:  que coneguin altres modalitats esportives amb un caire de respecte i 

acceptació d’unes normes, mentres gaudeixen i es relacionen amb els seus 

companys. 

Activitats         Esports 

•  Futbol 

•  Tennis 

•  Bàsquet •  Volei 

•  Béisbol •  Ping pong 

Faig esport, faig salut, faig amics. 
 



Hípica 

 
De forma quinzenal cada grup anirà a la hípica (1er a 6è) 

 

-Què faran? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recomanable pantalons llargs i obligat calçat tancat. 

Activitats         Esports 

Muntaran en ponis a través d’un 

recorregut en el cross de l’hípica, així 

com la preparació i el manteniment 

dels cavalls.   

 

Hi anirem i tornarem caminant.  

 



Tennis. 
 

-Què faran? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats         Esports 

Petits (P3 – 1er): 

2 sessions d’una hora a la setmana 

Iniciació al tennis 

 

Mitjans: 

2 sessions d’una hora a la setmana 

Treballant els diferents cops dividits en blocs per sessions 

(dreta + revés, servei + remat, jocs & situació de partit. 

 

Grans: 

3 sessions d’una hora a la setmana 

Un cop específic per sessió (dreta, revés, volea, servei + 

remat, situació de partit) 

 

 



Mitjançant  la tècnica English On the Go, els nens 

desenvoluparan la comprensió i la parla, a través de 

diferents jocs i exercicis molt divertits! 

 

Vocabulari del dia a dia, vocabulari esportiu i d’accions 

quotidianes. 

 

 
 

 

Activitats           Anglès 



Tots els dies de dilluns a divendres tots els nens aniran a la piscina. 

 

•  Grup (P3 – P5): a la piscina petita amb bombolla obligatòria (els pares 

hauran de donar permís per escrit, en cas de que no sigui necessari portar-la). 

 

•  Grup (1er a 6è):  a la piscina gran. El nen que no sàpiga nedar haurà de 

portar bombolla i anar a la piscina petita.  

 

Durant el mes de JULIOL, els nens aniran en dos torns a la piscina, una de 

11’30 a 12’15hores  i els altres de 12’30 a 13’14hores. *El horari de cada grup 

està a l’apartat de planificació orientativa.  

 

Cada nen haurà de canviar-se als vestuaris i posar-se el banyador. Al acabar, els 

més grans es podran dutxar amb aigua i sabó i els més petits, només es podran 

passar un aigua.  

 

IMPORTANT: Tots els nens hauran de portar  

casquet de bany, sinó no es podran banyar..  

 

Activitats           Piscina 



Cada grup de forma setmanal tindrà una activitat ESTRELLA!! 

Cada dilluns s’enviarà un paper als nens per explicar quina serà aquesta  

activitat i els materials que hauran de portar. (en cas que sigui necessari) 

 

Activitats com per exemple: sortida en bicicleta, el minute to win it, la festa del 

aigua, residència d’avis, sortida a la ràdio, bike trial, parc infantil, gimcama... 

Activitats   Sortides i  

     activitats especials 



Planificació 
 

 

 

 

  PLANIFICACIÓ   

ORIENTATIVA 



 





• Els nens hauran de portar: roba còmoda, 
sabatilles esportives, gorra, roba de bany, 
gorra de bany, tovallola, xancletes, crema 
solar, bossa esportiva o motxilla.  

•  Esmorzar (entrepà, peça de fruita,…) i aigua.  

 

       TOT AMB EL NOM FICAT 

 

Què s’ha de portar? 



 TennisTDB 
Zona Esportiva Municipal (ZEM) 

C/ Rosella, s/n 

Horari: Dll- Dv de 08:30h a 22:30h 

www.tennistdb.cat 
tel. 692048066  /  info@tennistdb.cat 

 

Info & Inscripcions 
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Segueix-nos al facebook oficial  

de les Estades d’Estiu del TennisTDB 

 

www.facebook.com/tennistdbestades 

 
(estigues al dia de tot el que fem) 


