
Benvingut/da a l’Escola 
 Escola d’Hivern 

 

 

Benvolgut/da, 

 

Un any més iniciem un nou curs de la nostra Escola Infantil de Tennis. Com cada any, ens plantegem uns 
objectius molt ambiciosos per als nostres alumnes que passen, no només per formar-los en la pràctica del 
tennis i el pàdel, sinó també, per ajudar-los a completar la seva formació com a persones. 

Volem millorar el seu nivell de joc, la seva competitivitat, ensenyar-los a com guanyar però també a saber 
perdre. 

Creiem fermament en que hi ha certs valors que han d'anar per davant de l'èxit esportiu. Valors com 
l'esforç, la cooperació i el respecte. En defintiva, el faír play que ha d'estar present en tot el procés de la seva 
formació. 

Volem que s'interrelacionin amb els altres alumnes, que participin i gaudeixin, més enllà de la competició, 
també ho facin de l'aspecte lúdic de l'esport, i que puguin fer-ho durant tota la seva vida, més enllà de la 
seva estada a l’Escola. Ens agrada pensar que, des de la nostra Escola, i a través de la pràctica de l'esport 
podem contribuir a fomentar la interrelació dels nostres alumnes. Amb aquesta intenció, promourem 
diferents accions de convivència entre ells, potenciarem els lnrerclubs amistosos i competicions per Equips. 

A l'Escola tractem d'actualitzar i perfeccionar els nostres mètodes i els serveis que oferim als nostres 
alumnes. Per això, aquesta temporada, a l’Escola de Tennis, seguim aplicant la metodologia Evolution, i  
com a novetat, aquesta temporada el TennisTDB seguirà les directrius i recomanacions de la ITF 
(International Tennis Federation) pel que fa a adequar pilotes, raquetes i pistes al nivell/edat de cada nen/a. 
D’aquesta manera, els grups/nivells s’anomenaran segons el color de la pilota que utilitzin (vermell, 
taronja, verd o groc). Hem elaborat unes guies per els pares i mares on fem una introducció de l’adaptació 
del material per cada grup, i una breu explicació del treball que es durà a terme. 

Per finalitzar, destacar també que en aquest nou curs entregarem a tots els alumnes de la nostra Escola 
una samarreta perquè puguin portar amb orgull el nom del nostre Club. 

Esperem tenir un gran inici de curs i que alumnes i pares, gaudeixin de la nostra escola. 
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