
Escola de Tennis 
Temporada 2014-15 



Staff Tècnic 
 

Monitors Tennis: 
   Juan Carlos Quijije  
  Martí Gallardo 
  Victor Martín 
  Carles Juan Bellés 
 
Monitors Pàdel: 
  Xavi Morros 



Nova distribució dels grups & nivells de l’escola Infantil 
 
 
 

Aquest any seguim les directrius  i 
recomanacions de la ITF (International 
Tennis Federation)  pel que fa a adequar 
pilotes, pistes, raquetes al nivell/edat de 
cada nen/a. 



Objectius de l’Escola de Tennis TDB? 
Crear un hàbit de pràctica esportiva (en aquest cas tennis)  
Aconseguir que el nen o nena jugui a tennis fora del horari de l’escola de tennis 

• Donar al/la alumne les eines necessàries per a poder jugar un partit de 
tennis amb els seus amics / amigues 

• Aprenentatge de la tècnica & tàctica 
• Ensenyar a desenvolupar-se en un partit de tennis 



5è any aplicant del mètode  

E>OLUTION 
l’Escola de TennisTDB 



Què aporta el mètode E>OLUTION? 
1. Unificació dels conceptes tècnics i millor comprensió 
2. Eines de treball que faciliten  la comprensió; accelera'n el procés 

de aprenentatge i ajuden a guanyar en eficiència 
3. Guia de planificació per sessió i temporada que donen unes 

pautes de treball estructurades que faciliten la feina i el 
assoliment de objectius. 



Eines de treball: 
• Master Tennis. 
• Tennis Line. 
• Hang ball. 
• High Net. 
• Worm. 
• Tennis practice. 

 



Millores d’organització: 
Grups Verd, Groc i Master: 

L’estructura de l’escola s’ha adaptat a les necessitats dels alumnes. 
S'ha integrat el treball físic en els grup “Groc” i Master (de dilluns a diumenge), 

per tal de donar un salt QUALITATIU. 

Posada en comú del Staff Tècnic: 
Tots els membres del Staff Tècnic, estaran en  
constant contacte per unificar criteris,  
planificar activitats, posar en comú dubtes,   
millores per l’Escola. 

 



Trobades festives i campionats: 
Lliga Comarcal de Tennis 
Data d’inici: 8 de novembre 
Campionat de Tennis de Pares & Fills 
Data: 22 de novembre 
Festa de Nadal 
Data: 20 de desembre 
Americana infantil  de Tennis 
Data inici: 11 d’abril 
Trobada Minitennis - Carnaval 
Data: 15 de febrer   
Campionat Head Promeses 
Data inici: 9 de maig   

Campionat Xpress de Tennis de 
Pares & Fills 

Data: 30 de maig 
Circuit Juvenil d’Estiu 
Data d’inici: 6 de juliol 



La importància de jugar per “EQUIPS” i jugar campionats 
• NO s’obligarà a NINGÚ a jugar 
• Jugar un esport individual de forma grupal i amb un objectiu 

d’EQUIP, no individual. 
• Objectiu SOCIAL, ja que es relacionaran amb d’altres nens/es del seu 

similar nivell tant del mateix club i d’altres clubs 
• Reforça el treball de l’Escola de Tennis, ajuda a millorar i a superar-

se. 



Circuit MINITENNIS (vermell i taronja) 
 

Objectius de les trobades: 
Aplicar els continguts treballats en una situació de partit 
Perdre la por al partit 
Crear un hàbit & motivació per la pràctica d’un esport 
Integrar als alumnes en les activitats organitzades per el Tennis TDB 
Afavorir l’activitat social (conèixer altres nens/es i jugar amb ells/elles) 

Inscripció trobades: 
Inscripció entre 8€ - 10€ per festa/trobada 



Supertennis(vermell i taronja) 
 

Objectius de les trobades: 
Aplicar els continguts treballats en una situació de partit 
Perdre la por al partit 
Crear un hàbit & motivació per la pràctica d’un esport 
Integrar als alumnes en les activitats organitzades per el Tennis TDB 
Afavorir l’activitat social (conèixer altres nens/es i jugar amb ells/elles) 

 
Format: 

En aquesta competició, existeixen 2 categories*: 
• Supertennis 1 - 6/7 anys i Supertennis 2 - 8/9 anys 

Els partits es jugaran cada 2 caps de setmana per tal de no col·lapsar els jugadors/es. Per això, 
necessitem un nombre important de jugadors per tal d'anar fent rotacions. 

El paper dels pares i mares: 
En aquesta competició cada jornada s'anomena un delegat d'equip, qui acompanyarà els 

nens/es, els ajudarà, resoldrà dubtes i conflictes... però, no farà d'àrbitre -ells són qui s'han 
d'encarregar dels seus partits i ser responsables-. 



Llicència FCTennis 
És obligatòri per qualsevol alumnes menor d’edat 

Cost: 
Llicència Benjamí a Cadet: aprox 27€ anuals  

Beneficis: 
Poder-se apuntar en qualsevol de les trobades i/o tornejos 

organitzats per la FCTennis (la gran majoria) 
Cobertura lesions per la pràctica esportiva del tennis 

En les pròpies instal·lacions municipals. 
En partits disputats en altres clubs. 

 
 

 

2015 



Et regalem la samarreta de l’ESCOLA: 
Obsequi promocional: 

Per tal d’inculcar l’esperit d’equip i de club, aquest any, 
obsequiem DE REGAL a TOTS els/les alumnes de l’Escola de 
Tennis & Pàdel TDB amb una samarreta de l’escola. 

 
 

 

 
 



Calendari de l’Escola de Tennis & Pàdel 
 
Duració de l’Escola d’Hivern per al curs 2014/2015:  

• del dilluns 29 de setembre de 2014 al diumenge 21 de juny de 2015 (ambdós inclosos)  
Inici i finalització dels trimestres:  

• Primer Trimestre: del 29 de setembre al 21 de desembre de 2014  
• Segon Trimestre: del 7 de gener al 29 de març de 2015  
• Tercer Trimestre: del 7 d’abril al 21 de juny de 2015  

Dies festius i vacances:  
•12 d’octubre de 2014  
•1 de novembre de 2014  
• 6 i 8 de desembre de 2014  
• Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós inclosos)  
• 15 de febrer de 2015 (Carnaval )  
• Vacances Setmana Santa: del 29 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)  
• 1 de maig de 2015  



Publicita la teva empresa o comerç i ajuda’ns amb 
l’Escola de Tennis TDB 
 

Estem iniciant una campanya per a  
aconseguir NOUS esponsors & comerços  
que vulguin col·laborar amb TennisTDB 
 
 
Exemple: 

Lona de 4 metres x 0’85 metres = 200€/any  
(cost lona inclòs) 



Tota la informació de  
l’Escola Tennis & Pàdel TDB 

(notícies, fotos, campionats, trobades…) 
  

www.tennistdb.cat 
 



Gràcies per la  
vostra atenció!! 

Escola de Tennis 
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