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ACTIVITATS DIRIGIDES
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Activitats dirigides   2017 - 2018

Disposem d’una oferta de més de 200 activitats dirigides incloses a la 
quota de soci. Te les presentem!
Recordeu que estan adreçades als majors de 15 anys.

Programa apassionant d’entrenament inspirat en arts marcials i creat a 
partir d’una gran varietat de disciplines com ara el karate, el tae kwon do, 
el tai txí i el muai tai.
Combina moviments poderosos amb una música sensacional. Millora la 
capacitat cardiovascular, tonifica els principals grups musculars, crema 
calories i millora la composició corporal. Augmenta la densitat òssia, 
equilibra la zona lumbar i abdominal i millora l’autoestima.

Treball cardiovascular coreogràfic de mitjana a alta intensitat amb 
tonificació dels grups musculars del tren inferior (glutis, cames, etc.).

Sessió d’entrenament cardiovascular planificada per aconseguir els 
objectius d’una forma divertida, fàcil i oberta a tothom. Es realitza en 
bicicleta estàtica al ritme de la música més actual amb una simulació de 
terrenys reals.

Sessions de ciclisme virtual 
programades  per 4 setmanes 
amb diferents tipus de treball, 
amb una certa progressió de 
càrrega setmanal.

Activitat aeròbica on es treballa la coordinació mitjançant coreografies 
amb diferents estils de música. Enforteix els principals grups musculars i 
activa el sistema cardiorespiratori.

ACTIVITATS CARDIOVASCULARS

ACTIVITATS CICLISME

BODYCOMBAT

STEPS

CICLISME INDOOR*

CICLISME VIRTUAL

AEROSTYLE

AEROSTYLE EXPRESS (Classe de 30 minuts).

Programa revolucionari d’entrenament amb barres i discos que 
enforteix, tonifica i defineix la musculatura de tot el cos a través de 
les combinacions de diferents tècniques de musculació i exercicis 
fisioterapèutics que produeixen una millora notable de la postura 
corporal. Està dissenyat perquè els alumnes obtinguin, a les seves 
sessions d’entrenament de força, el màxim benefici en el menor temps. 
A més millora el nivell de fitness i el benestar general, augmenta la 
densitat òssia i consumeix fins 600 calories per sessió.

*Activitats que necessiten reserva prèvia. La reserva pot fer-se per internet, a 
www.clubnatacioterrassa.cat, o bé a través dels terminals tàctils que trobareu a recepció i 
a l’edifici d’aeròbic de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica i al Punt d’Atenció al Soci del Pla 
del Bon Aire. Existeix l’opció de reservar l’activitat de forma fixa per 4 € / mes. Adreça’t al 
Punt d’Atenció al Soci.

Programa revolucionari, precís i orientat a la tonificació i enfortiment 
de la musculatura corporal. Amb una durada de 30’, posa a punt el 
tronc i els músculs que connecten tren superior amb tren inferior. Ideal 
per endurir la zona abdominal i els glutis, a més de la força funcional. 
Ajuda a prevenir lesions. Entrenament de core, entrenament funcional i 
entrenament analític de la força, CXWORX engloba aquestes disciplines i
molt més!

ACTIVITATS DE TONIFICACIÓ

BODYPUMP

CXWORKS
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AMPLIEM HORARIS!

Programa de treball físic funcional i treball intervàlic cardiovascular,
acompanyat de diversos materials (gomes, step, etc.).

Treball cardiovascular d’intensitat mitjana intensitat amb tonificació dels 
grups musculars de les extremitats inferiors (Glutis, Abdominals i Cames).

Treball cardiovascular d’intensitat mitjana amb tonificació dels grups 
musculars de les extremitats inferiors (Cames) 30 minuts, més 15 minuts 
d’estiraments.

Programa dirigit al treball muscular per a la millora de la condició física, 
mitjançant treballs localitzats, circuits... Sessions combinades que 
alternen fases de treball aeròbic amb exercicis de tonificació muscular 
amb materials diversos.

Treball de tonificació especialment orientat a les dones que acaben 
de ser mares. Mitjançant exercicis d’intensitat moderada i dirigits a la 
musculatura global, l’objectiu fonamental és gaudir d’una sessió variada, 
dinàmica i molt efectiva. Classe en companyia dels nadons!

Treball especialment orientat a les dones embarassades. L’objectiu 
fonamental és realitzar una activitat d’intensitat moderada que englobi 
el treball de tonificació muscular tant a nivell global com a nivell més 
específic i preparatori per al part.

Programa d’exercici físic dirigit per a la millora de la resistència
cardiovascular i muscular de la força i la flexibilitat mitjançant exercicis 
aeròbics coreografiats, exercicis musculars i funcionals. Millorarem la 
nostra condició física i reduirem el nivell d’estrès.

INTERVAL TRAINING

G.A.C

G.A.C + ESTIRAMENTS

TONIFICACIÓ

POSTPART MARE I NADÓ (Setembre - juny)

PREPART (Setembre - juny)

TONO EXPRESS (Classe de 30 minuts).

TBC (TOTAL BODY CONDITIONING) *

Activitats dirigides    2017 - 2018

Sessions d’estiraments graduals i segurs per millorar la flexibilitat. També 
es treballa la propiocepció i exercicis respiratoris.

Programa basat en una gimnàstica lenta, dirigida a potenciar la correcció 
postural, el sòl pelvià i el reforçament muscular. Va dirigida a persones 
de qualsevol edat, tant siguin homes com dones.

GIMNÀSTICA DOLCES

STRETCHING

GYM POSTURAL *

*Activitats que necessiten reserva prèvia. La reserva pot fer-se per internet, a 
www.clubnatacioterrassa.cat, o bé a través dels terminals tàctils que trobareu a recepció i 
a l’edifici d’aeròbic de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica i al Punt d’Atenció al Soci del Pla 
del Bon Aire. Existeix l’opció de reservar l’activitat de forma fixa per 4 € / mes. Adreça’t al 
Punt d’Atenció al Soci.
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El ioga ajuda a prendre consciència progressivament de cada part del 
nostre cos, potenciant l’elasticitat, tonificació i capacitat pulmonar, 
desbloquejant el cos i regenerant la pròpia energia.
A mesura que es va aprofundint, el ioga permet passar del cos físic al 
nivell mental i emocional.

El ioga integral anomenat “ioga complet” engloba 23 tipus de iogues 
dels tractats clàssics i ens ajuda a sentir que som un amb el nostre cos, 
ment i esperit.

El ioga vigorós. Es relaciona amb el potencial del cos per poder suportar 
la força i el pes de la realització transcendent. Els estats místics de la 
consciència afecten el sistema nerviós i el cos. Per tant, el hatha-yoghi 
treballa per enfortir el cos.

Promou un bon estat físic de forma integral. Entén el cos com un tot, no 
pas com una unió de parts diferenciades. Bàsicament, es desenvolupen 
exercicis, suaus però intensos a la vegada, de la zona central del cos 
(lumbars i abdominals), de manera que es dota d’unitat al sistema 
muscular i esquelètic. És una pràctica molt adient per tractar dolors 
articulars i problemes posturals.

Pilates de nivell intermedi en el qual la fitball esdevé un dels elements 
fonamentals durant la realització dels exercicis i la consecució global 
de tota la sessió. Indispensable tenir un domini previ del pilates de base 
(amb màrfega).

Activitat orientada al treball muscular i d’activació cardiovascular,
així com a l’equilibri, la reeducació postural i funcional i
la flexibilitat. Intensitat moderada ideal per al públic més sènior
del Natació.

IOGA *

IOGA INTEGRAL *

HATA IOGA*

PILATES *

FITBALL PILATES *

FIT SÈNIOR (Setembre - juny)

Activitats dirigides    2017 - 2018

Activitat aquàtica de mitjana intensitat realitzada en piscina profunda, 
coreografiada o no coreografiada amb diferents objectius: treball 
cardiovascular, flexibilitat, força i equilibri. Utilització de material divers 
per tal d’augmentar la resistència a l’aigua i la intensitat de treball.

Activitat aquàtica d’intensitat mitjana-alta realitzada en piscina profunda 
i amb l’objectiu de simular el treball de carrera en el medi aquàtic. Treball 
cardiovascular, de força i d’equilibri, que combina exercicis dinàmics 
seriats i circuits d’intensitat variable.

Activitat que es realitza al medi aquàtic, piscina poc profunda (piscina 
lúdica), amb l’objectiu de tonificar la musculatura i evitar el mal 
d’esquena i el dolor de les articulacions. Busca beneficis mitjançant un 
bon control postural i la conscienciació del cos i de la musculatura que 
s’està treballant.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

AQUAGYM *

AQUARUNNING *

AQUASALUS *

*Activitats que necessiten reserva prèvia. La reserva pot fer-se per internet, a 
www.clubnatacioterrassa.cat, o bé a través dels terminals tàctils que trobareu a recepció i 
a l’edifici d’aeròbic de les instal·lacions de l’Àrea Olímpica i al Punt d’Atenció al Soci del Pla 
del Bon Aire. Existeix l’opció de reservar l’activitat de forma fixa per 4 € / mes. Adreça’t al 
Punt d’Atenció al Soci.

Activitat que es realitza al medi aquàtic, piscina poc profunda
(piscina lúdica), orientada a la millora de la flexibilitat, l’equilibri
i la relaxació mitjançant exercicis d’estiraments, tonificació
muscular i relaxació en forma de circuits.

CIRCUITS AQUÀTICS *

Sessions d’abdominals a la Sala de Fitness per a la millora de l’estètica 
corporal, per prevenir dolors d’esquena i millorar la postura corporal.

DINAMITzACIONS SALA DE FITNESS

ABDOMINALS
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ACTIVITATS ADDICIONALS
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Activitats    2017 - 2018

Comptem amb un segon bloc d’activitats que no estan incloses
a la quota de soci.

OBJECTIU: Coneixement general de tècniques de defensa personal 
senzilles però efectives dissenyades per a la dona en les diverses 
situacions de perill en què pugui trobar-se involucrada.

LLOC:

DATA:

HORARI:

EDAT MÍNIMA:

PREUS:

LLOC:

DURADA DEL CURS:

DATA:

HORARI:

EDAT MÍNIMA:

PREUS:

Tatami.

Dissabte 30 de setembre de 2017.

Dissabte 26 de maig de 2018.

De 16.00 a 17.30h (1a part).

De 17.30 a 18.00h (Descans).

De 18.00 a 19.30h (2a part).

14 anys.

Socis 10 €.

No socis 15 €.

Tatami.

2 mesos (20 classes)

Del 9 de gener al 20 de març de 2018.

Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30h.

14 anys.

Socis 40 € / mes

No socis 50 € / mes

OBJECTIU: Domini de diverses tècniques de defensa personal 
dissenyades per a la dona. Augment de la seguretat personal. 
Aprenentatge d’un protocol d’actuació, gestió i control de situacions 
manifestes d’amenaça per a la pròpia integritat mitjançant tècniques 
simples però efectives d’autodefensa. No cal tenir qualitats físiques 
especials.

Obtenció del diploma amb l’assistència a un mínim de 12
classes.

CURSOS IMPARTITS PER:
Francesc Jiménez Ramos.
·Coordinador de la Secció de Karate.
·Instructor Dento Shito-Ryu i Cinturó Negre 4t Dan de Karate
·Tradicional per la Unió Shito-Ryu Espanya.
·Cinturó Negre 1r Dan per la Federació Catalana de Karate.

   Informació i consultes:
   Tel. 687 52 77 20
   Correu electrònic: karate@clubnatacioterrassa.cat

ARTS MARCIALS

TALLERS DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA

V CURS DEFENSA PERSONAL FEMENINA

ACTIVITATS DE BALL

Estil de música de ball que, en molts casos, pot ser una evolució de la 
música negra tradicional, com el soul, el funk, rhythm and blues i, 
a vegades, també el jazz.

1r TRIMESTRE
DANSA ORIENTAL I CONSCIÈNCIA CORPORAL
Amb les danses orientals portem al cos a aprendre noves maneres
de moure’s i ballar la feminitat. Ondulacions, sacsejades de maluc i 
molta consciència i reconeixement del nostre cos, de ser dones, de la 
nostra feminitat. Una manera de gaudir a través de sons i músiques del 
món.

2n TRIMESTRE
DANSES AFRICANES (ritme i força)
A través dels ritmes i sons de diferents cultures afro, deixarem anar, 
relaxarem el cos i farem tot un treball molt energètic amb el cos. A l’igual 
que amb l’oriental, el viatge que fem pel cos despertant i ballant tota la 
nostra vitalitat i alegria amb passos senzills i combinacions a l’abast de 
tothom.

3r TRIMESTRE
DANSES ORIENTALS I AFRICANES (composicions coreogràfiques)
Dedicarem l’últim trimestre a crear, aprendre i ballar diferents balls i 
gaudir del treball en grup.

FUNKY - HIP HOP

ORIENTAL FUSIÓ

A càrrec de Josep Maria Prieto.
Telèfon de contacte: 637 39 52 94.

TAE KWON DO

Infantil
16:55 a 17:50 h
17:50 a 18:50 h

16:55 a 17:50 h
17:50 a 18:50 h

16:55 a 17:50 h
17:50 a 18:50 h

19:00 a 20:00 h

Adult 21:00 a 21:45 h 21:00 a 21:45 h 20:30 a 21:15 h

Infantil 
de competició

Dimarts Dijous Divendres

CATEGORIES HORARIS

Divendres

Dimecres

19:00 a 20:00 h

20:00 a 21:00 h

MIS 11 € 46,50 €

MIS 11 € 46,50 €Oriental fusió

Funky
Hip-Hop

DiaActivitat de ball Horari Sala Soci No soci

PREU MENSUAL
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Iniciació a la dansa i l’activitat coreografiada de base mitjançant diferents 
estils de música, jocs de coordinació i tasques de desenvolupament 
motriu. L’objectiu és oferir una activitat engrescadora per als més 
menuts i completa a nivell físic, sense oblidar el vessant més artístic de la 
dansa i el ball.

KID JAM

Kid Jam 2

No soci

No soci

Kid Jam 1

Soci

Soci

2003 - 2009

360,50 €

563 €

19:00 a 20:00 h

34,50 €

57 €

2008 - 2013

261,50 €

374 €

Dilluns

50 €

50 €

Dilluns i dimecres

50 €

50 €

18:00 a 19:00 h

23,50 €

36 €

GRUPS

PREUS

PREUS

KID JAM 1 (1 DIA)

KID JAM 2 (2 DIES)

EDATS

QUOTA ANUAL

QUOTA ANUAL

DIES

QUOTA
INSCRIPCIÓ

QUOTA
INSCRIPCIÓ

HORARIS

9 MENSUALITATS

9 MENSUALITATS

Activitats    2017 - 2018

És una tècnica mil·lenària oriental que treballa per millorar i enfortir la 
nostra estructura energètica. Obtindrem una millora a nivell general, 
ens neteja d’energies de baixes vibracions i allibera als nostres òrgans 
d’energies negatives.

El pilates és un mètode que proposa una altra manera de realitzar treball 
muscular de força- resistència en un ambient relaxat i distès que permet 
la comunicació directa entre alumne i instructor amb una música suau 
i relaxada. Busca un treball conjunt entre cos i ment. És una educació 
corporal molt completa, en la qual es treballa el cos en un tot, des de la 
musculatura superior a la inferior, i en la qual intervenen per igual i en 
harmonia cos i ment utilitzant diversos materials.

Els hipopressius són molt més que abdominals. Són mètodes posturals
i respiratoris que, entre altres factors, augmenten el rendiment esportiu.
Millores en la postura, reducció del perímetre de la cintura, rehabilitació
de la faixa abdominal després de l’embaràs, disminució dels problemes 
d’esquena i de la incontinència urinària o revitalització de les funcions 
sexuals. Els miracles no existeixen, però les tècniques hipopressives, 
basades en mètodes avalats científicament, utilitzats pels fisioterapeutes 
i centrades a reduir la pressió intraabdominal, són el futur del treball 
abdominal.

GIMNÀSTIQUES SUAUS

TXI-KUNG TAI -TXÍ (octubre-juny).

PILATES PLUS (setembre-juliol).

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS (De setembre a juny).

Dilluns i 
dimecres

Dimarts i
divendres

TAT
MIS

10,50 € 46 €

MIS

19 € 60 €Hipopressius

Dies Sala 1 dia 2 dies 1 dia 1 dia

SOCI NO SOCI

Dijous
i divendres

Dimarts i
dijous

MIS 10,50 € 46 €

MIS 10,50 € 19 € 46 € 60 €Pilates plus

Txi-Kung
Tai-Txí

DiesGimnàstiques 
dolces

Sala 1 dia 2 dies 1 dia 1 dia

SOCI NO SOCI

PREU MENSUAL


