
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).

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

Característiques i Objectius del grup:

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

Exercicis de desenvolupament motor (agilitat, equilibri i coodinació) usant material auiliar, treball d'habilitats coordinatives

amb elements bàsics de l'esport i potenciació de les relacions interpersonals.

Introducció de la tècnicabàsica i primeres nocions de reglament. Servei per baix, arrosegaments, primers pilotejos amb monitor. 

Tot de forma didàctica i amb jocs adaptats a la seva edat.

Competició:

El grup Vermell és un grup d'iniciació al Tennis i no contempla aspectes competitius en aquesta edat.

Tots els objectius i activitats tenen una finalitat lúdico-didàctica per que tots els petits tennistes puguin aprendre gaudint de

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Vermell

Tots els objectius i activitats tenen una finalitat lúdico-didàctica per que tots els petits tennistes puguin aprendre gaudint de

la pràctica del tennis.

Horari:

- 1/2 hores setmanals

- Divendres de 17:15h a 18:15h

- Dissabte de 11:30h a 12:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Millora de les habilitats coordinatives amb els elements bàsics de l'esport. Aspectes tècnics tàctics i Normativa.

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

introducció del Servei per dalt.

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

Els alumnes es converteixen en jugadors.

Competició:

El grup Taronja 1 és un grup que s'inicia a la competició dins d'una vesant lúdica i didàctica perquè tots els tennistes puguin

aprendre els diferents aspectes d'un partit i/o competició de tennis jugant i participant d'activitats òptimes per la seva edat

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Taronja 1

Horari:

- 1/2 hores setmanals

- Dimarts de 17:15h a 18:15h

- Dijous de 17:15h a 18:15h

- Divendres de 18:15h a 19:15h

-Dissabte de 11:30h a 12:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Millora de les habilitats coordinatives amb els elements bàsics de l'esport. Aspectes tècnics tàctics i Normativa.

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

introducció del Servei per dalt.

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

Els alumnes es converteixen en jugadors.

Competició:

El grup Taronja 2 és un grup que s'inicia a la competició dins d'una vesant lúdica i didàctica perquè tots els tennistes puguin

aprendre els diferents aspectes d'un partit i/o competició de tennis jugant i participant d'activitats òptimes per la seva edat

Grup Taronja 2

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

aprendre els diferents aspectes d'un partit i/o competició de tennis jugant i participant d'activitats òptimes per la seva edat

Als tennistes d'aquest grup considerem essencial i recomanem per la seva progressió, participar a:

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Supertennis  (Competició de la F.C.T. Amb seu a diferents clubs, entre ells el TennisTDB).

Horari:

- 1/2 hores setmanals

- Dimarts de 17:15h a 18:15h

- Dijous de 17:15h a 18:15h

- Divendres de 18:15h a 19:15h

- Dissabte de 11:30h a 12:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Treball de les habilitats coordinatives i motores en pista.

Recordatori i potenciació d'aspectes de l'etapa anterior en els diferents tipus de colpeig (Drive, Reves i Servei)

Exercicis combinats i variats. Introducció als efectes de la pilota i als diferents tipus de desplaçaments a la pista.

Introducció a la competició individual i per parelles de manera lúdica i didàctica.

Competició:

El grup Verd 1 és un grup que s'inicia a la competició dins d'una vesant lúdica i didàctica perquè tots els tennistes puguin 

aprendre els diferents aspectes d'un partit i/o competició de tennis adaptades a la seva edat i nivell.

Als tennistes d'aquest grup considerem essencial i recomanem per la seva progressió, participar a:

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Verd 1

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Supertennis  (Competició de la F.C.T. Amb seu a diferents clubs, entre ells el TennisTDB).

Horari:

- 1/2 dies per setmana

- Dilluns de 17:15h a 18:15h

- Dimecres de 17:15h a 18:15h

- Dissabte de 12:30h a 13:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Treball específic enfocat al tennis de les habilitats coordinatives i motores, a pista.

Perfeccionament de l'etapa anterior i dels diferents tipus de colpeig (Servei, Drive i Reves).

Exercicis combinats i amb variats. Introducció als efectes de la pilota i als diferents tipus de desplaçaments a la pista.

Introducció dels aspectes tàctics bàsics del Tennis.

Perfeccionament del desenvolupament durant el joc i la competició individual i dobles

Competició:

El grup Verd 2, és un grup amb certa experiència en competició social i que es troba en una fase de perfeccionament.

Als tennistes d'aquest grup considerem essencial i recomanem per la seva progressió, participar a:

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

Grup Verd 2

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Circuit  Head Promeses  (Competició de la F.C.T. amb seu de la prova al TennisTDB entre d'altres clubs)

Horari:

- 1/2 dies per setmana

- Dimarts de 18:15h a 19:15h

- Dijous de 18:15h a 19:15h

- Dissabte de 12:30h a 13:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Treball específic enfocat al tennis de les habilitats coordinatives i motores, a pista.

Potenciació de les etapes anteriors introduint nous exercicis i variant.

Introducció dels cops especials (volea, smash,...) i els diferents tipus  desplaçaments a pista.

Perfeccionament del joc i de la competició individual i dobles. Millora dels aspectes tàctics bàsics i introducció de nous aspectes.

Competició:

El grup Groc 1, és un grup amb un nivell de tennis avançat però amb poca experiència en competició.

Als tennistes d'aquest grup, considerem essencial i recomanem per la seva progressió, participar a: 

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Groc 1

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

dels seus companys de grup).

- D'altres competicions/activitats  dins del TennisTDB.

Horari:

- 1/2 dies per setmana

- Dilluns de 17:15h a 18:15h

- Dimecres de 17:15h a 18:15h

- Dissabte de 12:30h a 13:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Treball específic enfocat al tennis de les habilitats coordinatives i motores, a pista.

Potenciació de les etapes anteriors introduint nous exercicis i variants.

introducció dels cops especials (volea, smash,...) i els diferents tipus de desplaçaments a pista.

Perfeccionament de la competició individual i dobles. Millora dels aspectes tàctics bàsics i introducció  de nous aspectes.

Competició:

El grup Groc 2, és un grup amb un nivell de tennis avançat amb experiència en competicions socials i adaptades a la seva edat.

Als tennistes d'aquest grup, considerem essencial i recomanem per la seva progressió, participar a:

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

 Pilotes més lentes, pista reduïda, joc fàcil

Grup Groc 2

 Explicació grups & nivells Escola Infantil

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

dels seus companys de grup).

- Circuit  Head Promeses  (Competició de la F.C.T. amb seu de la prova al TennisTDB entre d'altres clubs)

Horari:

- 2/3 dies per setmana

- Dilluns de 18:15h a 20:15h

- Dimecres de 18:15h a 20:15h

- Dissabte de 09:30h a 11:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Orientat solsament, als alumnes que, segons critèri tècnic, tenen habilitats tècniques i físiques més destacades. L'objectiu és

potenciar aquestes per poder perfeccionar el nivell  de tennis i afrontar les competicions amb la màxima preparació.

Compromís de l'alumne i la seva famíli: intensitat, esperit de sacrifici, participació en les competicions per equips i individuals

segons l'assessorament de l'Staff tècnic del TennisTDB.

Competició:

El grup Master 1, és un grup orientat a la competició, individual i en equip.

Als tennistes d'aquests grup, considerem essencial i recomanem per la seva  progressió, participar de:

- Americana de Tennis Infantil  al TennisTDB (competició social del l'Escola de Tennis del TennisTDB)

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Master 1

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

dels seus companys de grup).

- 2 proves del Circuit  Head Promeses (Competició de la F.C.T.  Amb seu a diversos clubs de la comarca entre ells el TennisTDB)

Horari:

- 2/3 dies per setmana

- Dilluns de 18:15h a 20:15h

- Dimarts de 18:15h a 20:15h

- Dimecres de 18:15h a 20:15h

- Dijous de 18:15h a 20:15h

- Divendres de 18:15h a 20:15h

- Dissabte de 09:30h a 11:30h



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).

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

Característiques i Objectius del grup:

Orientat solsament, als alumnes que, segons critèri tècnic, tenen habilitats tècniques i físiques més destacades. L'objectiu és

potenciar aquestes per poder perfeccionar el nivell  de tennis i afrontar les competicions amb la màxima preparació.

Compromís de l'alumne i la seva famíli: intensitat, esperit de sacrifici, participació en les competicions per equips i individuals

segons l'assessorament de l'Staff tècnic del TennisTDB.

Competició:

El grup Master 1, és un grup orientat a la competició, individual i en equip.

Als tennistes d'aquests grup, considerem essencial i recomanem per la seva  progressió, participar de:

- Americanes de Tennis  al TennisTDB (competicions socials del Tennis del TennisTDB, Individual, dobles, mixta...)

Escola de TennisTDB

Explicació Grups & Nivells

Grup Master 2

- Americanes de Tennis  al TennisTDB (competicions socials del Tennis del TennisTDB, Individual, dobles, mixta...)

- Lliga Catalana per Equips de la F.C.T. (Competició per equips on podran gaudir de la competició en companyia 

dels seus companys de grup).

- 3 proves del Circuit  Head Promeses  (Competició de la F.C.T. amb seu de la prova al TennisTDB entre d'altres clubs)

- Opcional: Prova del Circuit Juvenil d'Hivern de la F.C.T (Competició amb seu a diferents clubs de la comarca).

Horari:

- 2/3 dies per setmana

- Dimarts de 19:15h a 21:15h

- Dijous de 19:15h a 21:15h

- Divendres de 19:15h a 21:15

- Dissabte de 16:00h a 18:00h


