
 
El TennisTDB organitza les Estades d’Estiu amb un alt component lúdic i molta diversió, monitors i 

monitores titulats i amb experiència en l’àmbit del lleure i esportiu, pràctica d’anglès amb els monitors 

Language Assistant (practicant i millorant a través de conversa i jocs), així com també tot tipus de pràctiques 

esportives 

INSCRIPCIONS PLACES LIMITADES 

18/05/2020 Inscrits Estades 2019 i Socis TennisTDB 

25/05/2020 Inscripcions Obertes a Tothom 

HORARI 9:00h a 13:30h         
Servei d’acollida gratuït de 8:30h a 9:00h i de 13:30h a 14:00h 

GRUPS, EDATS I ACTIVITATS        

PETITS (P3, P4 I P5)  MITJANS (1r, 2ni 3r)  GRANS (4t fins 3r ESO) 
Jocs de psicomotricitat,  Jocs innovadors,   Pràctica de tota mena 

lateralitat, tradicionals,  manualitats, iniciació a  d’esports, manualitats, 

piscina, manualitats,   diferents esports,   hípica, piscina, tennis & 

mini-tennis, vocabulari  activitats a la platja,   preparació física, sortides  

bàsic d’angles   piscina, tennis, english  en bicicleta, activitats a la  

    on the go*   platja, english on the go* 

*English on the go és l’aplicació de l’anglès a les accions quotidianes del dia a dia 

DADES I PREUS          

Les dates són del 22 de juny al 28 d’agost, ambdós inclosos 

Nota important el TennisTDB romandrà tancat les següents festivitats: 24 juny i 15 juliol 

SETMANES      PREUS              -10%               -10% 

S1 22 juny a 26 juny      S6 27 juliol a 31 juliol           1 setmana    65€    59€ 6 setmanes  320€ 288€ 

S2 29 juny a 03 juliol     S7 03 agost a 07 agost       2 setmanes  118€  106€ 7 setmanes  365€ 330€ 

S3 06 juliol a 10 juliol    S8 10 agost a 14 agost       3 setmanes  172€  155€ 8 setmanes  404€ 364€ 

S4 13 juliol a 17 juliol    S9 17 agost a 21 agost       4 setmanes  224€  202€ 9 setmanes  449€ 404€ 

S5 20 juliol a 24 juliol  S10 24 agost a 28 agost       5 setmanes  273€  246€     10 setmanes  489€ 440€ 

Paquets setmanals amb descompte no acumulable per a inscripcions fraccionades.  

Els germans i germanes gaudiran d’un 10% de descompte. 

Nota Important: No es faran devolucions de setmanes ja contractades. 

 

GRATUÏT 
servei d’acollida 

-10% GERMANS 


