
Edat: fins a 6 anys 
Pilota: Tip 1 (75% més lenta) 
Pista: minitennis 
Tamany raqueta: 43-58 cm 

Comencen els primers contactes amb la pista, raqueta i pilota de tennis. 

Exercicis de desenvolupament motor (agilitat, equilibri i coordinació) 
usant material auxiliar, treball de les habilitats coordinatives amb ele-
ments bàsics de l'esport i potenciació de les relacions interpersonals.  

Introducció de la tècnica bàsica i primeres nocions de reglament. Servei 
per baix, arrossegaments, primers pilotejos amb companys. Tot de forma 
didàctica i amb jocs adaptats a la seva edat.   

VERMELL 
(antic grup pre-tennis) 

Edat: fins a 8 anys 
Pilota: Tip 2 (50% més lenta) 
Pista:  18 x 6,5m 
Tamany raqueta: 58-63 cm 

Millora de les habilitats coordinatives amb els elements bàsics de l'esport. 
Tàctiques i reglaments bàsics. 

Iniciació a la competició social i per equips. Estabilització dels patrons 
tècnics bàsics, primers desplaçaments al trot i primers serveis.  

Conceptes d'èxit i fracàs.  
El joc forma part de l'entrenament.  

Els alumnes es converteixen en jugadors.  

TARONJA 
(antic grup  minitennis) 

Edat: fins a 13 anys 
Pilota: Tip 3 (25% més lenta) 
Pista:  sencera 
Tamany raqueta: 63-66 cm 

Treball de les habilitats coordinatives en pista.  

Recordatori i potenciació d'aspectes de l'etapa anterior i introducció 
d'exercicis propis per a cada cop.  

Exercicis combinats i variants. primers efectes i desplaçaments trot-
carrera. Iniciació en el joc de xarxa. 

Partits de dobles.  
Competició individual i per equips.   

VERD 
(antic grup perfec) 

Edat: fins a 17 anys 
Pilota: silver (10% + lenta) i normal  
Pista:  sencera 
Tamany raqueta: 66cm - senior 

Treball de les habilitats coordinatives en pista.  

Recordatori i potenciació de les etapes anteriors, exercicis propis i combi-
nats amb noves variants.  

Introducció de cops especials i de situació, moviments de peus específics. 

Partits de dobles.  
Competició individual i per equips.  

GROC 
(antic grup pre-comp) 

Explicació grups & nivells Escola Infantil 
Pilotes més lentes, pista reduïda, joc fàcil 
Aquesta nova 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. 

Els grups/nivells s’anomenaran segons el color de la pilota que utilitzin (vermell, taronja, verd o groc). 

Seguidament fem una introducció de l’adaptació de material de cada grup, i una breu explicació del treball que es durà a terme. 

Edat: fins a 17 anys 
Pilota i pista: normal  
Tamany raqueta:  senior 

Orientat solsament als alumnes que, segons criteri tècnic, tenen habilitats 
tècniques i físiques més destacades i potenciar-les per aconseguir un bon 
nivell de tennis i afrontar la competició amb la máxima preparació. 

Compromís de l’alumne i la seva familia: compromís, intensitat, sacrifici, 
participación en les competicions per equips i individuals segons 
l’assessorament del Staff del TennisTDB. 

Partits de dobles.  
Competició individual i per equips.  

MASTER 
(antic grup competició) 


