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HORARIS I CALENDARI

De dilluns a 
divendres: 

de 6.00 a 22.30 h

Dissabtes: de 7.00 a 21.00 h

Diumenges i 
festius: 

de 8.00 a 14.30 h

FESTIUS I DATES AMB HORARI ESPECIAL

Festius

2021
11 de setembre , 12 d’octubre, 1 de novembre 
i 6 i 8 de desembre

2022
14 i 18 d’abril, 6 de juny, 24 de juny, 
4 de juliol i 15 d’agost

Dates amb 
horari 
especial

24 i 31 de desembre, de 6.00 a 20.30 h

5 de gener, de 6.00 a 20.30 h

6 de gener, de 9.00 a 14.00 h

23 de juny, de 6.00 a 20.30 h

15 de juliol, de 6.00 a 21.00 h

Tancat
2021 25 i 26 de desembre

2022  1 de gener i 15 i 16 d’abril

De dilluns a 
divendres:

de 15.30 a 22.30 h

Dissabtes, 
diumenges 
i festius:

de 8.00 a 14.30 h

Temporada 
d’estiu
(del 27 de 
juny al 28 
d’agost):

de 10.00 a 13.30 h i 
de 15.30 a 19.00 h

FESTIUS I DATES AMB HORARI ESPECIAL

Festius

2021
11 de setembre , 12 d’octubre, 1 de novembre 
i 6 i 8 de desembre

2022
14 i 18 d’abril, 6 de juny, 24 de juny, 
4 de juliol i 15 d’agost

Dates amb 
horari 
especial

24 i 31 de desembre, de 15.30 a 20.30 h

5 de gener, de 15.30 a 20.30 h

6 de gener, de 9.00 a 14.00 h

23 de juny, de 15.30 a 20.30 h

Tancat
2021 25 i 26 de desembre

2022 1 de gener i 15 i 16 d’abril

INSTAL·LACIONS ÀREA OLÍMPICA

INSTAL·LACIONS PLA DEL BON AIRE
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Natació
Waterpolo
Bàsquet

Patinatge
Futbol
Judo

Karate
Pàdel

Atletisme
Excursionisme

Frontennis
Triatló

Pilota a mà
Tennis

SECCIONS 
I ESCOLES 

ESPORTIVES
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NATACIÓ

GRUPS EDATS DIES HORARIS

INFANTIL

Masculí 
2006-2007 

De dilluns a divendres
16.00 a 18.00 h o 
18.00 a 20.00 h

Femení 2006-
2007-2008-2009

Dimarts i dijous 6.00 a 7.30 h

Dissabte 10.00 a 12.00 h

JÚNIOR

Masculí 
2004-2005

De dilluns a divendres 16.00 a 18.00 h

Femení 
2005-2006

Dilluns, dimecres i 
divendres

6.00 a 7.30 h

Dissabte 8.00 a 11.00 h

ABSOLUT

De dilluns a divendres 16.00 a 18.00 h

Dilluns, dimecres i 
divendres

6.00 a 7.30 h

Dissabte 8.00 a 11.00 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

PREBENJAMÍ
B 

2015 Dimarts i dijous 18.00 a 19.00h

PREBENJAMÍ 
A

Masculí 
2013-2014

Femení 2014

Dilluns, dimecres i 
divendres

17.45 a 19.30 h

BENJAMÍ

Masculí 
2011-2012

Femení 
2012-2013

Dilluns, dimecres i 
divendres 

17.45 a 20.00 h

Dimarts i dijous 17.45 a 19.45 h

ALEVÍ

Masculí
 2008-2009-2010

Femení 
2010-2011

De dilluns a 
divendres

17.45 a 20.00 h

Dissabte 10.00 a 12.00 h

Només masculí
2008

Dijous 6.00 a 7.30 h

SECCIÓ

ESCOLA

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 23 DE 
JULIOL DE 2022

DEL 7 DE SETEMBRE DE 2021 AL 23 DE 
JULIOL DE 2022
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

TOTS TOTES
Dimarts i dijous 16.00 a 18.00 h

Dissabte 10.00 a 12.00 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

TOTS
Fins als 
20 anys

Dilluns, dimecres i divendres 16.15 a 17.15 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

TOTS TOTES

Dilluns, dimecres i divendres 13.15 a 14.45 h

Dimarts i dijous 7.30 a 9.00 h

Dilluns i dimecres 20.00 a 21.15 h

Dijous (Prep. física) 20.00 a 21.00 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

TOTS TOTES

Dilluns i dimecres 20.00 a 21.15 h

Dimarts i dijous 7.30 a 9.00 h

Dijous (Prep. física) 20.00 a 21.00 h

NATACIÓ 
ADAPTADA

MÀSTERS

AIGÜES OBERTES 
(AAOO)

ENDURANCE
Inici dilluns 20 
de setembre! 
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PREUS
TARIFA

QUOTA INSCRIPCIÓ 
(MATRÍCULA)

QUOTA SECCIÓ
9 MENSUALITATS
(setembre-maig)

BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I 
JÚNIOR

Soci 65 € 32,5 €

PREBENJAMÍ A Soci 65 € 34,5 €

NATACIÓ ADAPTADA Soci 65 € 21 €

MÀSTERS Soci
Competició 65 € 21 €

No competició 65 € 32 €

AIGÜES OBERTES (AAOO) Soci
Competició 65 € 21 €

No competició 65 € 32 €

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA)

QUOTA SECCIÓ
9 MENSUALITATS
(octubre-juny)

ENDURANCE

Soci

1 dia 65 € 18 €

2 dies 65 € 34 €

3 dies 65 € 40 €

No soci

1 dia 65 € 38 €

2 dies 65 € 58 €

3 dies 65 € 65 €

Correu electrònic de contacte: 
rmesa@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

INFANTIL 
MASCULÍ

2008
2009

De dilluns a dijous 18.00 a 20.00 h

Divendres 19.00 a 20.15 h

INFANTIL 
MASCULÍ B

2008
2009

De dilluns a dijous 19.00 a 20.30 h

Divendres 19.00 a 20.15 h

INFANTIL 
FEMENÍ

2008
2009

De dilluns a dijous 18.00 a 20.00 h

Divendres 19.00 a 20.15 h

CADET 
MASCULÍ

2006
2007

De dilluns a divendres 20.00 a 22.15 h

CADET 
FEMENÍ

2006
2007

De dilluns a divendres 20.00 a 22.15 h

JUVENIL 
MASCULÍ

2004
2005

De dilluns a divendres 20.00 a 22.15 h

JUVENIL 
FEMENÍ

2004
2005

De dilluns a divendres 20.00 a 22.15 h

ABSOLUT 
MASCULÍ

2003 i 
anteriors

De dilluns a divendres
12.00 a 14.00 h i 
20.00 a 22.00 h

ABSOLUT 
FEMENÍ

2003 i 
anteriors

De dilluns a divendres
13.00 a 15.00 h i 
20.00 a 22.00 h

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 
AL 22 DE JULIOL DE 2022

SECCIÓ

WATERPOLO
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CONTACTE

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA)
QUOTA SECCIÓ - 9 MENSUALITATS

(setembre-maig)

BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL, 
CADET I JUVENIL

Soci 65 € 32,5 €

PREBENJAMÍ Soci 65 € 34,5 €

GRUPS EDATS DIES HORARIS

PREBENJAMÍ A 
MIXT

2015 Dimarts i dijous 18.00 a 19.00 h

PREBENJAMÍ A 
MIXT

2014
Dilluns, dimecres i 

divendres
18.00 a 19.00 h

BENJAMÍ B MIXT 2013
Dilluns, dimecres i 

divendres
18.00 a 19.30 h

BENJAMÍ A MIXT 2012
Dilluns, dimarts, 

dijous i divendres
18.00 a 19.30 h

ALEVÍ FEMENÍ 2010-2011 De dilluns a divendres 18.00 a 19.30 h

ALEVÍ MASCULÍ 2010-2011 De dilluns a divendres 18.00 a 19.30 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

EXJUGADORS + 25 anys Dijous (partit de competició) 22.00 a 23.00 h

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 
AL 22 DE JULIOL DE 2022

DE SETEMBRE DE 2021 A JUNY DE 
2022

ESCOLA

GRUP MÀSTER WATERPOLO

TARIFA
QUOTA SECCIÓ 
(setembre)

QUOTA ENTRENAMENT - 8 MENSUALITATS
(octubre-maig)

MÀSTER Soci 52,5 € 11,5 €

Correu electrònic de contacte: 
rmesa@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

PREUS
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

M
AS

CU
LÍ

Sènior A 2000 i anteriors Dilluns, dimarts i dijous 21.00 a 22.30 h

Sènior B 2003 i anteriors
Dilluns i dimecres 21.00 a 22.30 h

Divendres 21.45 a 23.00 h

Júnior A i B 2004
Dimarts i dijous 20.45 a 22.00 h

Divendres 16.30 a 17.45 h

Júnior 1 2005
Dimarts i dijous 20.45 a 22.00 h

Divendres 20.30 a 21.45 h

Cadet A i B 2006
Dimarts i dijous 19.45 a 21.00 h

Divendres 20.30 a 21.45 h

Cadet 1 i 2 2007
Dimarts i dijous 19.45 a 21.00 h

Divendres 19.30 a 20.45 h

FE
M

EN
Í

Sènior A 2000 i anteriors Dilluns, dimecres i divendres 21.00 a 22.30 h

Sènior B 2003 i anteriors Dimarts, dijous i divendres 21.45 a 23.00 h

Sots-21 2003, 2002 i 2001
Dilluns i dimecres 21.00 a 22.30 h

Divendres 21.45 a 23.00 h

Júnior A 2004
Dilluns i dimecres 19.45 a 21.00 h

Divendres 16.30 a 17.45 h

Júnior B 2005
Dilluns i dimecres 19.45 a 21.00 h

Divendres 16.30 a 17.45 h

Cadet A 2006
Dilluns i dimecres 19.45 a 21.00 h

Divendres 19.30 a 20.45 h

Cadet B 2007
Dilluns i dimecres 18.45 a 20.00 h

Divendres 18.30 a 19.45 h

DEL 30 D‘AGOST DE 2021 AL 18 DE JUNY DE 2022

SECCIÓ

BÀSQUET
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

M
AS

CU
LÍ

Infantil A, B 
i C

2008
Dimarts i dijous 18.45 a 20.00 h

Divendres 18.30 a 19.45 h

Preinfantil A 2009
Dimarts, dijous i 

divendres
17.45 a 19.00 h

Preinfantil B 2009
Dimarts i dijous 18.45 a 20.00 h

Divendres 17.45 a 19.00 h

Mini A 2010
Dimarts i dijous 17.45 a 19.00 h

Divendres 18.45 a 20.00 h

Mini B 2011
Dimarts, dijous i 

divendres
17.45 a 19.00 h

Premini 2012 - 2013 Dimarts i dijous 17.30 a 19.00 h

FE
M

EN
Í

Infantil 2008
Dilluns i dimecres 18.45 a 20.00 h

Divendres 17.30 a 18.45 h

Preinfantil 2009
Dilluns i dimecres 18.45 a 20.00 h

Divendres 17.30 a 18.45 h

Mini A 2010
Dilluns i dimecres 17.45 a 19.00 h

Divendres 18.30 a 19.45 h

Mini B 2011
Dilluns, dimecres i 

divendres
17.45 a 19.00 h

Premini 2012 - 2013 Dilluns i dimecres 17.45 a 19.00 h

Escola de Bàsquet 2014 - 2015 Dilluns i dimecres 17.45 a 19.00 h

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 18 DE 
JUNY DE 2022

ESCOLA
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(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.
(2) Campanya promoció-captació.

NOMBRE DE 
JUGADORS/ES

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
(juliol)

QUOTA SECCIÓ - 9 
MENSUALITATS

(setembre-maig o juny (1))

M
AS

CU
LÍ

SÈNIOR A 11 Soci 0 € 0 €

SÈNIOR B 11 Soci 0 € 23 €

JÚNIOR A, B  i 1 11 Soci 65 € 33 €

CADET A, B, 1 i 2 11 Soci 65 € 33 €

INFANTIL A, B i C 10 Soci 65 € 26 €

PREINFANTIL A i B 10 Soci 65 € 26 €

MINI A i B 10
Soci 65 € 30 €

No soci 65 € 60 €

PREMINI 11
Soci 65 € 32 €

No soci 65 € 34 €

FE
M

EN
Í

SÈNIOR A 11 Soci 0 € 0 €

SÈNIOR B 11 Soci 0 € 23 €

SOTS-21 11 Soci 65 € 33 €

JÚNIOR A i B 11 Soci 65 € 33 €

CADET  A i B 11 Soci 65 € 33 €

INFANTIL 10 Soci 65 € 26 €

PREINFANTIL 10 Soci 65 € 26 €

MINI A i B 10
Soci 65 € 30 €

No soci 65 € 60 €

PREMINI 11
Soci 65 € 32 €

No soci 65 € 34 €

ESCOLA DE BÀSQUET 18
Soci 65 € 32 €

No soci 65 € 34 €

Correu electrònic de contacte: 
vgomez@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,

PREUS
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Correu electrònic de contacte: 
patinatge.coor@gmail.com
patinatge@clubnatacioterrassa.cat

CONTACTE

SECCIÓ GRUPS ENTRENAMENTS HORARIS

Grup 1 i Grup 2 
(Categories)

Tots els dies A concretar per nivell*

Grup 3 i Grup 4 
(Iniciació A i Certificat) 

Tots els dies A concretar per nivell*

Grup 5 
(Iniciació B i C)

Dilluns, dimecres 
i divendres 

A concretar per nivell*

Grup 6 
(Iniciació C i D) 

Dimarts, dijous i 
divendres

A concretar per nivell*

Grup Escola
Edats: 3/4 anys en endavant

Dilluns i dimecres 17.30 a 18.30 h

Activitat Solo Dance Dijous
16.30 a 20.30 h 

(horari segons nivell)

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 23 DE 
JULIOL DE 2022

*Els horaris dels diferents grups seran establerts per la coordinadora Alba 
Pérez i es notificaran abans de l’inici de la temporada.

*En el GRUP DE PROMOCIÓ, només hi podran ser les patinadores i els patina-
dors que no tinguin competició oficial. 

PATINATGE

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) (juliol)
QUOTA SECCIÓ – 10 MESOS 

(setembre a juny)

GRUPS 1,  2 , 3 i 4 Soci 65 € 57 €

GRUPS INICIACIÓ Soci 65 € 52 €

GRUP ESCOLA Soci 65 € 50 €

GRUP PROMOCIÓ* No Soci - 65 €

SOLO DANCE Soci - 18 €

PREUS
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

AMATEUR 2002 i anteriors
Dimarts i dijous 21.00 a 22.30 h

Divendres 21.15 a 22.30 h

JUVENIL A 2003-2004-2005 Dilluns, dimecres i divendres 21.15 a 22.30 h

JUVENIL B 2003-2004-2005
Dimarts i dijous 21.00 a 22.30 h

Divendres 20.15 a 21.30 h

JUVENIL C 2003-2004-2005
Dilluns                    21.00 a 22.30 h

Dimecres i divendres 20.15 a 21.30 h

CADET A 2006-2007
Dimarts i dijous 19.45 a 21.00 h

Divendres 16.30 a 17.45 h

CADET B 2006-2007 Dilluns, dimecres i divendres                      20.15 a 21.30 h

CADET C 2006-2007
Dilluns i dimecres 20.15 a 21.30 h

Divendres 16.30 a 17.45 h

CADET D 2006-2007 Dimarts, dijous i divendres                      20.15 a 21.30 h

INFANTIL A 2008-2009 Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.15 h

INFANTIL B 2008-2009 Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.15 h

INFANTIL C 2008-2009
Dimarts i dijous 19.45 a 21.00 h                                                           

Divendres 19.00 a 20.15 h

INFANTIL D 2008-2009 Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.15 h

ALEVÍ A 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ B 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ C 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ D 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ E 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ F 2010-2011 Dilluns, dimecres i divendres 17.45 a 19.00 h

ALEVÍ G 2010-2011
Dilluns i dimecres 17.45 a 19.00 h

Dijous 18.30 a 19.45 h

23 D’AGOST / 30 D’AGOST / DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 17 DE JUNY DE 2022
En funció de l’inici de les lligues.SECCIÓ

Seccions i Escoles Futbol

FUTBOL
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

BENJAMÍ A 2012-2013
Dimarts i dijous 18.30 a 19.45 h  

Divendres                      17.45 a 19.00 h  

BENJAMÍ B 2012-2013
Dimarts i dijous 18.30 a 19.45 h

Divendres 17.45 a 19.00 h  

BENJAMÍ C

2012-2013 Dimarts i dijous 18.30 a 19.45 hBENJAMÍ D

BENJAMÍ E

BENJAMÍ F 2012-2013 Dimarts i dijous 17.30 a 18.45 h

BENJAMÍ G 2012-2013 Dimarts i dijous 18.30 a 19.45 h

PREBENJAMÍ A

2014-2015 Dimarts i dijous 17.30 a 18.45 h

PREBENJAMÍ B

PREBENJAMÍ C

PREBENJAMÍ D

PREBENJAMÍ E

DEBUTANTS A i B 2016 Dimarts i dijous 17.30 a 18.30 h

PATUFETS 2017 Dimarts i dijous 17.30 a 18.30 h

DE l’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 17 DE 
JUNY DE 2022

ESCOLA
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(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) (juliol)
QUOTA SECCIÓ - 6 MENSUALITATS

JUVENIL A Soci 65 € 30,5 €

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) (juliol)
QUOTA SECCIÓ - 9 MENSUALITATS

(setembre-maig / juny (1))

JUVENIL B, C i D Soci 65 € 30,5 €

CADET Soci 65 € 30,5 €

INFANTIL Soci 65 € 30,5 €

ALEVÍ Soci 65 € 34 €

PREBENJAMÍ - BENJAMÍ Soci 65 € 35 €

DEBUTANTS Soci 65 € 32 €

PATUFETS Soci 65 € 30 €

Correu electrònic de contacte: 
futbol@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o 
tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors 
d’edat, facilitar les dades de 
contacte actualitzades (correu 
electrònic i telèfon) per tal de poder 
rebre tota la informació oficial de la 
secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,

PREUS
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TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
(juliol)

QUOTA SECCIÓ -
9 MENSUALITATS

(setembre-maig / juny (1))

SECCIÓ (Adults)

Soci 1 dia 65 € 18 €

Soci 2 dies 65 € 33,5 €

No soci 1 dia(2) 65 € 30,5 € (setembre a juliol)

No soci 2 dies (2) 65 € 50 € (setembre a juliol)

ESCOLA
Soci 65 € 30,5 €

No soci(2) 65 € 42,5 €

ESCOLA CIM
Condició especial – 1 dia d’activitat

65 € 21,5 €

(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.
(2) Campanya Promoció-Captació.

Correus electrònics de contacte: 
reneboissalier@hotmail.com
judo@clubnatacioterrassa.cat   

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,

PREUS

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE 
JULIOL DE 2022

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE 
JULIOL DE 2022

GRUPS EDATS DIES HORARIS

ADULTS
A partir dels 

14 anys
Dilluns, dimecres 

i divendres
20.00 a 21.30 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

PSICOMOTRICITAT Menys de 6 anys Dilluns i dimecres 18.00 a 18.50 h

MINIS De 6 a 8 anys Dimarts i dijous 18.00 a 18.50 h

BENJAMÍ De 8 a 10 anys
Dilluns i dimecres 19.00 a 19.50 h

Divendres 18.00 a 18.50 h

ALEVÍ De 10 a 12 anys
Dimarts, dijous i 

divendres
19.00 a 19.50 h

SECCIÓ

ESCOLA

Seccions i Escoles Judo

JUDO
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DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE 
JULIOL DE 2022
(1) Horaris flexibles. Imprescindible reunió 

amb el Sensei.

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE 
JULIOL DE 2022

(1) A partir del nivell del Cinturó taronja i 
verd

(2) Espais per entrenar a part de la classe: 
preparació, repàs, entrenaments 
especials...

GRUPS EDATS DIES HORARIS

ADULTS(1) + de 14 anys
Dilluns, dimecres i divendres 20.00 a 21.30 h

Dimarts i dijous 10.00 a 11.00 h

PRÀCTICA LLIURE Dilluns, dimecres i divendres 21.30 a 22.00 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

PATUFETS 5, 6 i 7 anys Dimarts i dijous 18.00 a 18.45 h

ALEVÍ 8, 9 i 10 anys
Dilluns, dimecres 

i divendres
18.00 a 18.45 h

INFANTIL 11, 12 i 13 anys
Dilluns, dimecres 

i divendres
19.15 a 20.00 h

INFANTIL – JUVENIL
NIVELL MIG(1)

10, 11, 12 i 13 
anys

Dilluns 19.15 a 20.00 h

Dimarts i dijous 19.15 a 20.30 h

PRÀCTICA I 
TECNIFICACIÓ(2) + 14 anys Dimarts i  dijous 20.30 a 22.00 h

SECCIÓ

ESCOLA

KARATE
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(1) Campanya Promoció-Captació.

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
(juliol)

QUOTA SECCIÓ -
10 MENSUALITATS
(setembre-juny)

SECCIÓ (Adults)
Soci 65 € 30 €

No soci(1) 65 € 53 €

ESCOLA
Soci 65 € 28 €

No soci(1) 65 € 38 €

PREUS

Correu electrònic de contacte:
karate@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,
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ESCOLA INFANTIL

ACTIVITAT ESCOLA ADULTS
INICIACIÓ, INICIACIÓ AVANÇAT, 
PERFECCIONAMENT, PRECOMPETICIÓ, 
COMPETICIÓ

GRUPS EDATS DIES HORARIS

INICIACIÓ
INICIACIÓ AVANÇAT 
(màx. 6 per pista)

2007-2014
De dilluns a 
divendres

17.30 a 18.30 h

PERFECCIONAMENT 
PRECOMPETICIÓ 

COMPETICIÓ
(màx. 4 per pista)

2006-2010
                                       

De dilluns a 
divendres

18.30 a 19.30 h

ESCOLA COMPETICIÓ
(nens seleccionats 

màx. 3 per pista)
2003-2009 Divendres 16.00 a 17.30 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

ADULTS
(1 hora pàdel)

2004 i 
anteriors

De dilluns a divendres 9.30 a 11.30 h

De dilluns a dijous 18.30 a 22.30 h

Divendres 17.30 a 19.30 h

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 23 DE 
JUNY DE 2022

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 23 DE 
JUNY DE 2022

PÀDEL
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TARIFA
QUOTA SECCIÓ
(gener 2022)

QUOTA ENTRENAMENT* - 8 MENSUALITATS
(octubre-maig)

SECCIÓ Soci 43,50 €
3 €/mes

per a cada integrant de l’equip

(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.
(2) Mínim 4 persones, màxim 8.

* Per a equips que vulguin realitzar la reserva d’entrenament de temporada

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
(juliol)

QUOTA ESCOLA
9 MENSUALITATS

(setembre-maig/juny(1))

ESCOLA INFANTIL 
INICIACIÓ I INICIACIÓ AVANÇAT

(6 NENS PER PISTA)

Soci 1 dia 65 € 23 €

Soci 2 dies 65 € 40,50 €

No soci 1 dia 65 € 42,10 €

No soci 2 dies 65 € 76 €

ESCOLA INFANTIL 
PERFECCIONAMENT, 

PRECOMPETICIÓ I COMPETICIÓ
(4 NENS PER PISTA)

Soci 1 dia 65 € 30 €

Soci 2 dies 65 € 56,50 €

No soci 1 dia 65 € 59,50 €

No soci 2 dies 65 € 95 €

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
QUOTA ESCOLA - 10 MENSUALITATS

(setembre-juny)

ESCOLA INFANTIL COMPETICIÓ 
DIVENDRES (3 NENS PER PISTA) 

MÀXIM 12 PLACES (JUGADORS SELECCIONATS)

Soci 1 dia – 45 €

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA) 
(juliol)

QUOTA ACTIVITAT
9 MENSUALITATS

(setembre-maig/juny(1))

ESCOLA ADULTS INICIACIÓ, 
INICIACIÓ AVANÇAT, 
PERFECCIONAMENT, 

PRECOMPETICIÓ I COMPETICIÓ

Soci 1 dia 65 € 30 €

Soci 2 dies 65 € 56,50 €

No soci 1 dia 65 € 59,50 €

No soci 2 dies 65 € 95 €

PREUS
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MODALITAT

HORARIS

• Millorar la tècnica 
• Millorar la tàctica de joc
• Classe partit - monitor

De dilluns a dissabte, de 8.30 a 16.30 hores. A convenir amb el professor.

NOMBRE DE 
PERSONES

SOCI NO SOCI

1 CLASSE PACK DE 4 1 CLASSE PACK DE 4

CLASSES PARTICULARS

COORDINADOR: JUAN MOLINA

1 22 € 78 € 30 € 109 €

2 29 € 105 € 36 € 134 €

3 34,50 € 128 € 42,50 € 157 €

4 36 € 134 € 49,50 € 184 €

CLASSES PARTICULARS

Correu electrònic de contacte:
padel@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,
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EDATS DIES HORARIS

2001 i anteriors De dilluns a divendres Diferents horaris i nivellsDE L’1 SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE 
JULIOL DE 2022

TARIFA QUOTA SECCIÓ (octubre)

Soci masculí 43,50 €

Sòcia femení 21,75 €

CAMISETA I PANTALÓ CURT TALLAVENTS

15 € 25 €

LLICÈNCIA FEDERATIVA

PROMOCIÓ NOVA INDUMENTÀRIA

Caldrà fer la renovació de la llicèn-
cia federativa el mes de desembre i 
es pagarà al Punt d’Atenció al Soci. 
Un cop fet aquest pagament, es 
farà la tramitació des de Secretaria 
Esportiva.

Exclusiva per a membres de la Secció.

SECCIÓ

Correus electrònics de contacte:
atletisme@clubnatacioterrassa.cat
xsalvador@clubnatacioterrassa.cat

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

CONTACTE

Atencio!
,

PREUS

ATLETISME
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Una secció de gran importància que organitza diferents tipus d’activitats 
com ascensions, travessies, excursions, marxes... Regularment, programa 2 
sortides al mes per a diferents edats i nivells de preparació:
- Una sortida familiar matinal al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

(nivell 1).
- Una sortida de tot el dia per altres indrets de Catalunya, amb més desnivell 

(nivells 2 i 3).
Disposem també d’una escola d’escalada, amb cursos periòdics per a nens i 
per a adults, i amb un grup fix mensual. 
A més, els nostres socis practiquen altres activitats, com vies ferrades, 
escalada, barranquisme, canals, trekkings, etc.

REUNIONS INFORMATIVES
Divendres de 20.30 a 21.30 h a la Sala d’Excursionisme (mòdul al costat del 
rocòdrom).

SECCIÓ

Mentre estiguem en situació de 
pandèmia, durant la temporada, 
aplicarem les normes següents:

- Caldrà reservar plaça, 
sense cost, la mateixa 
setmana de la sortida, a 
l’email excursionisme@
clubnatacioterrassa.cat

- El nombre màxim de 
participants en una excursió 
serà de 25. Pot variar en 
funció del que recomanin les 
autoritats sanitàries en cada 
moment.

EXCURSIONISME
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CONTACTE

TARIFA QUOTA SECCIÓ (setembre)

Soci  individual adult  +18 anys 15 €

Soci  jubilat + 65 anys 10 €

Soci  Juvenil   -18 anys 10 €

LLICÈNCIA FEDERATIVA Caldrà fer la renovació de la llicència federativa el mes de desembre o gener 
i es pagarà al Punt d’Atenció al Soci. Un cop fet aquest pagament, es farà la 
tramitació des de Secretaria Esportiva.

Correu electrònic de contacte:
excursionisme@clubnatacioterrassa.cat 
Més informació: www.excursionismecnt.es

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

PREUS
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GRUPS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

A 20.30 a 22.30 h 20.30 a 22.30 h

B 20.30 a 22.30 20.30 a 22.30 h

C 18.30 a 20.30 h 18.30 a 20.30 h

GRUPS EDATS DIES HORARIS

INICIACIÓ De 6 a 11 anys Dilluns i/o dimecres 17.30 a 18.30 h

PERFECCIONAMENT De 12 a 17 anys Dilluns i/o dimecres 18.30 a 20.30 h

TECNIFICACIÓ Adults Divendres 17.30 a 19.30 h

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE JULIOL DE 2022

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 30 DE JULIOL DE 2022

Cada jugador anirà a un grup o un altre un cop valorat el seu nivell

SECCIÓ

ESCOLA (PLA DEL BON AIRE)

FRONTENNIS
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Correu electrònic de contacte:
frontennis@clubnatacioterrassa.cat 

CONTACTE

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

TARIFA
QUOTA SECCIÓ
(setembre)

QUOTA ENTRENAMENT - 3 MENSUALITATS
(octubre, desembre i febrer)

SECCIÓ Soci 43,5 € 12 €

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA)
(juliol)

QUOTA ESCOLA  
9 MENSUALITATS

(setembre-maig/juny(1))

ESCOLA (PLA DEL BON AIRE)

Soci 1 dia 65 € 16 €

No soci 1 dia 65 € 22 €

Soci 2 dies 65 € 25,5 €

No soci 2 dies 65 € 38 €

(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.PREUS
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TARIFA
QUOTA SECCIÓ - 2 MENSUALITATS

(setembre i febrer)

Soci 80 €

DE SETEMBRE DE 2021 A AGOST DE 2022SECCIÓ

Correu electrònic de contacte:
triatlo@clubnatacioterrassa.cat

CONTACTE

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Entrenaments en dies a concertar. A partir de 16 anys. 

Atencio!
,

PREUS

TRIATLÓ
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CONTACTE

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

SECCIÓ GRUP EDAT DIES HORARIS

Entrenament 

A partir de 16 anys

Dimecres 18.30 a 21.30 h 

Competició
Dissabte 15.30 a 19.30 h

Diumenge 12.00 a 14.00 h

DE L’1 DE SETEMBRE DE 2021 AL 31 DE 
JULIOL DE 2022

TARIFA QUOTA SECCIÓ (setembre)

Soci 35 €

Soci juvenil 18 €

Correu electrònic de contacte:
pilota@clubnatacioterrassa.cat 

PREUS

PILOTA A MÀ
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GRUPS EDATS DIES HORARIS

Iniciació A
+ de 18 anys

Dilluns i dimecres
19.30 a 20.30 h

Iniciació B Dimarts i dijous

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 18 DE 
JUNY DE 2022

GRUPS EDATS DIES HORARIS

Iniciació A
De 6 a 12 anys

Dilluns i dimecres
17.30 a 18.30 h

Iniciació B Dimarts i dijous

Perfeccionament A
De 10 a 18 anys

Dilluns i dimecres
18.30 a 19.30 h

Perfeccionament B Dimarts i dijous

DEL 6 DE SETEMBRE DE 2021 AL 18 DE 
JUNY DE 2022

ESCOLA
PLA DEL BON AIRE

ADULTS
PLA DEL BON AIRE

TENNIS
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(1) Inscrits al mes d’octubre o posterior, última quota al juny.

TARIFA
QUOTA INSCRIPCIÓ 

(MATRÍCULA)
(juliol)

QUOTA ESCOLA  
9 MENSUALITATS

(setembre-maig/juny(1))

ESCOLA INFANTIL
INICIACIÓ-PERFECCIONAMENT 

Soci 1 dia 65 € 20,50 €

No soci 1 dia 65 € 33,60 €

Soci 2 dies 65 € 36,75 €

No soci 2 dies 65 € 63 €

 ESCOLA D’ADULTS
INICIACIÓ

Soci 1 dia 65 € 21 €

No soci 1 dia 65 € 43 €

Soci 2 dies 65 € 38,85 €

No soci 2 dies 65 € 67,20 €

PREUS

CLASSES PARTICULARS
NOMBRE DE  
PERSONES

SOCI NO SOCI

1 CLASSE PACK DE 4 1 CLASSE PACK DE 4

1 22 € 78 € 30 € 109 €

2 29 € 105 € 36 € 134 €

3 34,50 € 128 € 42,50 € 157 €

4 36 € 134 € 49,50 € 184 €

MODALITAT

HORARIS

• Millorar la tècnica 
• Millorar la tàctica de joc
• Classe partit - monitor

De dilluns a divendres. A convenir amb el professor.

CLASSES PARTICULARS

CONTACTE

És responsabilitat del pare, mare o tutor legal (en el cas dels menors 
d’edat), i dels esportistes majors d’edat, facilitar les dades de contacte 
actualitzades (correu electrònic i telèfon) per tal de poder rebre tota la 
informació oficial de la secció i del Club.

Atencio!
,

Correus electrònics de contacte:
xsalvador@clubnatacioterrassa.cat
sperez@clubnatacioterrassa.cat
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TRAMITACIÓ:

Caldrà personar-se al Punt d’Atenció al Soci abans del dia 25 del mes ante-
rior a la data de facturació i omplir el full de baixa de l’activitat per tal no 
generar cap altre rebut a partir de la seva recepció.

També es pot enviar e-mail a puntinfo@clubnatacioterrassa.cat abans del 
dia 25 del mes anterior a la data de facturació sol·licitant la baixa de la 
activitat i indicant el nom complet de la persona que es dona de baixa per 
tal de no generar cap altre rebut.

DURANT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I FINS A L’INICI DE L’ACTIVITAT:

Les baixes per motius mèdics justificats (caldrà certificat mèdic) es veuran 
penalitzades amb un 10% sobre l’import de la matrícula en concepte de 
despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

Les baixes que es produeixin per voluntat pròpia es veuran penalitzades 
amb un 20% sobre l’import total de la matrícula en concepte de despeses 
d’organització i d’ocupació de plaça.

UN COP INICIADA L’ACTIVITAT:

No es retornarà la matrícula un cop iniciada l’activitat ni els rebuts que 
s’hagin generat abans de la tramitació de la baixa.

No es tindran en compte 
les baixes comunicades 

a l’entrenador i/o al 
coordinador. 

PROTOCOL DE BAIXES

Molt important!
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Àrea Olímpica
i 

Pla del Bon Aire

ACTIVITATS 
DIRIGIDES
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Les reserves s’hauran d’efectuar a través de l’app del club o a través del web 
https://clubnatacioterrassa.miclubonline.net/

Per si no has reservat mai, t’expliquem com baixar-te l’app i com fer el tràmit a la web.

En l’app o en aquesta web, podràs consultar el nostre programa d’activitats dirigides actualitzat.

Existeix l’opció de reservar l’activitat de forma fixa per 4€/mes. Adreça’t al Punt d’Atenció al Soci.

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.

ÀREA OLÍMPICA

I

PLA DEL BON AIRE

CAL RESERVA PRÈVIA PER A TOTES 
LES ACTIVITATS! 
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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 ca-
lories i millora la composició corporal. Augmenta la densitat òssia, equilibra 
la zona lumbar i abdominal i millora l’autoestima.

BODYCOMBAT

Activitat on es treballa una àmplia varietat de balls i estils musicals. Aquest 
gran ventall de moviments proporciona una exercitació de tot el cos, enfor-
tint els principals grups musculars i activant el sistema cardiorespiratori.

AEROSTYLE

Sessions d’el·líptica no dirigides per un monitor o monitora.
INDOOR WALKING VIRTUAL

Activitat cardiovascular molt divertida basada en ritmes llatinoamericans 
com ara la salsa, el merengue, la batxata, la cúmbia, el reggaeton i la samba.ZUMBA

ACTIVITATS CARDIOVASCULARS

Activitat cardiovascular sense impacte i amb suport musical que es realitza 
en una el·líptica. Es combinen diferents posicions per aconseguir els objec-
tius d’una manera fàcil, divertida i oberta a tothom.

INDOOR WALKING
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ACTIVITATS DE CICLISME

EMBARASSADES I MARE-NADÓ

Sessió d’entrenament cardiovascular planificada per aconseguir els objec-
tius 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.
Mitjançant l’app Mywellness podràs personalitzar el teu entrenament i 
veure els resultats vinculant el teu dispositiu mòbil.

CICLISME INDOOR

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.

PREPART
(Octubre - juny)

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!

POSTPART
MARE I NADÓ
(Octubre - juny)

TARIFA PER A NO SOCIS

PREPART I POSTPART
1 dia 12 €/mes

2 dies 23 €/mes
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ACTIVITATS DE TONIFICACIÓ

Programa de treball físic funcional i treball intervàlic cardiovascular, acom-
panyat de diversos materials.INTERVAL 

TRAINING

Activitat d’entrenament de força i resistència amb barres i discos. Per 
millorar el nivell de fitness i el benestar general.CNT PUMP

Entrenament de core, entrenament funcional i entrenament analític de la 
força. 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.

CNT CORE
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Mètode que busca l’equilibri estructural i un rendiment millorat a través 
del moviment funcional del cos en tots els seus eixos. Per això es considera 
un entrenament complet, perquè se  centra en cadenes de moviments 
completes i no en exercicis per músculs aïllats.

FUNCIONAL

Programa d’exercici físic dirigit per 
a la millora de la resistència cardi-
ovascular i muscular de la força i la 
flexibilitat mitjançant exercicis ae-
ròbics, exercicis musculars i funci-
onals. Millorarem la nostra condició 
física i reduirem el nivell d’estrès.

TBC

Treball específic de tonificació dels 
grups musculars Glutis, Abdominals 
i Cames, utilitzant materials 
diversos.

G.A.C

Sessions de 15 minuts per tonificar 
la part de l’abdomen.

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

ESTIRAMENTS

Programa basat en una gimnàstica lenta, dirigida a potenciar la correcció 
postural, el sòl pelvià i el reforçament muscular. És una pràctica molt adient 
per tractar dolors articulars i problemes posturals. Va dirigida a persones de 
qualsevol edat.

GYM POSTURAL

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.

IOGA

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 cons-
ciència afecten el sistema nerviós i el cos. Per tant, el hatha-yoghi treballa 
per enfortir el cos.

HATA IOGA

Promou un bon estat físic de forma 
integral. Entén el cos com un tot, no 
pas com una unió de parts diferen-
ciades. Bàsicament, es desenvo-
lupen exercicis de la zona central 
del cos (lumbars i abdominals), 
de manera que es dota d’unitat al 
sistema muscular i esquelètic.

PILATES

GIMNÀSTIQUES DOLCES
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Pilates en el qual la fitball esdevé un dels elements fonamentals durant la 
realització dels exercicis i la consecució global de tota la sessió. Indispensa-
ble tenir un domini previ del pilates de base.

FITBALL PILATES

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 als socis més sènior.

FIT SÈNIOR
(Setembre - juny)

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

AQUAGYM

Activitat que es realitza al medi aquàtic, piscina poc profunda (piscina lúdi-
ca), 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 postu-
ral i la conscienciació del cos i de la musculatura que s’està treballant.

AQUASALUS

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
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Activitats no incloses a la 
quota de soci

ACTIVITATS 
ADDICIONALS
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INFORMACIÓ I 
CONSULTES

INSCRIPCIONS

Tel. 687 52 77 20
karate@clubnatacioterrassa.cat

Punt d’Atenció al Soci

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

LLOC: Tatami
DATA: Dissabte 25 de setembre de 2021
 Dissabte 2 d’abril de 2022
HORARI: De 16.00 a 17.30h (1a part)
 De 17.30 a 18.00h (descans)
 De 18.00 a 19.30h (2a part)
EDAT MÍNIMA: 14 anys
PREUS: Socis: 12 €
 No socis: 17 €

OBJECTIU:  Domini de diverses tècniques de defensa personal dissenya-
des per a la dona. Augment de la seguretat personal. Aprenen-
tatge 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.

LLOC: Tatami
DURADA: 3 mesos
HORARI: Dimarts i dijous de 20.30 a 21.30 h
EDAT MÍNIMA: 14 anys
PREUS: Socis: 45 €/mes
 No socis: 55 €/mes

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

DATA: Del 5 d’octubre al 30 de desembre de 2021

DATA: Del 4 de gener al 31 de març de 2022

Francesc Jiménez Ramos
- Coordinador de la Secció de Karate.
- Mestre Dento Shito-Ryu i Cinturó Negre 4t Dan de Karate Tradicional per 

Unió Shito-Ryu Espanya.
- 23 anys d’experiència professional en el sector de la seguretat privada.

CURSOS TÈCNICS DIRIGITS PER:

CAMPANYA CONTRA LA 

VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

I LA 

DEFENSA 
DE LA DONA

IX CURSET
X CURSET

TALLERS

CURSETS

DEFENSA PERSONAL FEMENINA
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ACTIVITATS DE BALL

GIMNÀSTIQUES SUAUS

Vine a aprendre balls de saló amb nosaltres. És una activitat que proporcio-
na beneficis físics i mentals: noves amistats, augmenta la teva autoestima i 
la confiança en tu mateix, i també redueix l’estrès i allunya la depressió. Us 
ensenyarem els balls següents: txa-txa-txa, tango, pasdoble, foxtrot, vals, 
etc... i els balls tropicals: salsa, merengue, rock and roll, kizomba, bachata, 
samba, rumba bolero. Aquest any tenim un ball nou que s’està imposant, el 
lindy hop!
Vine a provar, la primera classe és gratis! Animeu-vos!

DIA HORARI SALA
PREU MENSUAL 

SOCI
PREU MENSUAL 

NO SOCI

Divendres 20.30 a 21.30 h SAD1 23 € 35 €

(Octubre - juny)
BALLS DE SALÓ

(Octubre - juny)

Els hipopressius són mètodes posturals i respiratoris que, entre altres fac-
tors, 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’es-
quena i de la incontinència urinària o revitalització de les funcions sexuals. 
Les tècniques hipopressives, basades en mètodes avalats científicament, 
són utilitzades pels fisioterapeutes i se centren a reduir la pressió intraab-
dominal.

DIES ACTIVITAT HORARIS SALA

Dilluns Hipopressius
10.30 a 11.00 h TATAMI

18.00 a 18.30 h SAD2

Dimarts Hipopressius 8.00 a 8.30 h SAD2

Dimecres Hipopressius 10.30 a 11.00 h TATAMI

Dijous Hipopressius 16.30 a 17.00 h BON AIRE

Divendres Hipopressius 15.30 a 16.00 h SAD2

PREU MENSUAL SOCI
1 DIA 2 DIES

12 € 23 €

HIPOPRESSIUS
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DIES HORARI SALA
PREU MENSUAL SOCI 

1 DIA

Dijous 19.40 a 20.55 h
SAD2 12 €

Divendres 9.15 a 10.30 h

(octubre - juny)

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.

TXI-KUNG
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TRAMITACIÓ:

Caldrà personar-se al Punt d’Atenció al Soci abans del dia 25 del mes ante-
rior a la data de facturació i omplir el full de baixa de l’activitat per tal no 
generar cap altre rebut a partir de la seva recepció.

També es pot enviar e-mail a puntinfo@clubnatacioterrassa.cat abans del 
dia 25 del mes anterior a la data de facturació sol·licitant la baixa de la 
activitat i indicant el nom complet de la persona que es dona de baixa per 
tal de no generar cap altre rebut.

DURANT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I FINS A L’INICI DE L’ACTIVITAT:

Les baixes per motius mèdics justificats (caldrà certificat mèdic) es veuran 
penalitzades amb un 10% sobre l’import de la matrícula en concepte de 
despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

Les baixes que es produeixin per voluntat pròpia es veuran penalitzades 
amb un 20% sobre l’import total de la matrícula en concepte de despeses 
d’organització i d’ocupació de plaça.

UN COP INICIADA L’ACTIVITAT:

No es retornarà la matrícula (en el cas que l’activitat en tingui) ni els rebuts 
que s’hagin generat abans de la tramitació de la baixa.

PROTOCOL DE BAIXES

45 | 2021 - 2022 Índex Activitats addicionals



SERVEIS
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Centre Mèdic Esportiu homologat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per realitzar proves medicoesportives.

• Valoració personalitzada del tipus d’activitat física que s’ha fet fins al 
moment i la que es té intenció de fer.

• Valoració d’antecedents personals i familiars de problemes cardiovasculars.
• Exploració de l’aparell cardiovascular.
• Prova d’esforç amb cicloergòmetre.

La prova d’esforç amb cicloergòmetre serveix per valorar l’adaptació 
cardiovascular a exercicis màxims, controlant l’aparició d’alteracions que 
puguin suposar una contraindicació per a la pràctica esportiva (cardiopaties 
desconegudes per l’esportista relacionades amb activitats de mitjana o alta 
intensitat) en un ambient controlat i sota la supervisió de personal mèdic. La 
prova d’esforç serveix també per donar pautes de treball cardiovascular de 
cara a millorar el rendiment esportiu.

Preu Soci: 55 €.
Preu No Soci: 70 €.

Revisió mèdica Tipus 1
Es valora l’aptitud per fer esport i s’aconsellen les pràctiques més adients en 
funció de l’estat de salut i dels objectius personals.
• Antecedents personals i familiars.
• Antropometria: valoració pes, alçada i percentatge de greix.
• Exploració aparell locomotor i flexibilitat.
• Exploració respiratòria.
• Exploració cardiovascular amb electrocardiograma i mesura tensió arterial.
• Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les 

exploracions realitzades.

Preu Soci: 26,50 €.
Preu No Soci: 35 €.

PROVES D’ESFORÇ

REVISIONS 
MÈDIQUES PER 
ALS SOCIS I 
ESPORTISTES

Es recomana fer-se una prova 
d’esforç quan es té la intenció 
d’incorporar-se a una activitat 
esportiva.

La realització d’una revisió mèdica 
esportiva té una finalitat preventiva 
amb diversos objectius. Entre ells, 
descartar possibles problemes 
que poguessin comprometre el 
desenvolupament i rendiment, 
i l’existència de patologies o 
limitacions relacionades amb les 
exigències requerides.

Revisió Mèdica Tipus 2
Es valora la condició física i l’adaptació a l’esforç i s’aconsellen les 
pràctiques més adients en funció de l’estat de salut i dels objectius 
personals.
• Exploracions del Reconeixement Mèdic tipus I.
• Prova d’esforç indirecta en cicloergòmetre amb monitorització i control de 

la tensió arterial.
• Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les 

exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica 
d’activitat física.

Preu Soci: 60 €
Preu No Soci: 80 €

Tots els reconeixements es 

fan seguint els protocols 

sanitaris.

GABINET MEDICOESPORTIU

47 | 2021 - 2022 Índex Serveis



Demana hora al Punt d’Atenció al Soci o per telèfon al 663 25 51 91

Correu electrònic de contacte: osteopata@clubnatacioterrassa.cat

Restablim l’equilibri del cos.

“El propi cos i les seves pròpies forces, amb l’ajuda intel·ligent del terapeuta, 
és el que realitzarà la correcció.”                                                                   A.T. Still

Especialitats (entre d’altres):

• Patologia de columna
• Lesions esportives
• Lesions de l’aparell locomotor
• Dolor crònic
• Síndromes vertiginosos

Servei a càrrec de Laura Castells, 
fisioterapeuta. Col·legiada núm. 
7794.

És l’art i la ciència del 
manteniment, prevenció, curació 
i recuperació de la salut/malaltia, 
mitjançant la utilització d’agents 
físics tan antics com el sol, el fred, 
l’aigua, el moviment, el massatge, 
l’electricitat, i els mètodes més 
moderns i sofisticats. Una professió 
mèdica, dedicada a pal·liar els 
processos dolorosos, mitjançant 
procediments no agressius i sense 
fàrmacs.

Demana hora al Punt d’Atenció al 
Soci o per telèfon al 633 82 72 74
Correu electrònic de 
contacte: fisioterapeuta@
clubnatacioterrassa.cat

OSTEOPATIA

FISIOTERÀPIA

Servei a càrrec de Jordi Hurtado, 
osteòpata i fisioterapeuta. 
Col·legiat núm. 3520.
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Servei a càrrec de Laura Garcia. Nutricionista. Col·legiada núm. 2145.

Si vols millorar els teus hàbits alimentaris o millorar la teva composició 
corporal, no esperis més i demana hora.

Especialitats:

• Hàbits nutricionals.
• Coaching nutricional.
• Pèrdua de pes.
• Alimentació esportiva.
• Alimentació en les diferents etapes de la dona.

Les primeres visites tenen una durada d’1 hora i les revisions, de 30 minuts. 
També pots agafar hora per una visita curta de 15 minuts sense cost on ens 
podem conèixer i et puc explicar com treballo. 

A la primera visita, farem una recopilació de dades, una entrevista 
nutricional i una primera presa de contacte. La pauta nutricional serà 
enviada en un termini d’una setmana. A les revisions, compararem dades 
de composició corporal, abordarem problemes i dubtes que hagin sorgit i 
modificarem les pautes d’alimentació. Les revisions també serveixen per 
assolir i avançar en els nostres objectius.

L’objectiu principal és acompanyar-te en el canvi d’hàbits i que puguis 
mantenir-los en el temps.

Si vius en parella i voleu fer un canvi en la vostra alimentació, podeu 
demanar una visita de parella, on adaptarem el menú a les necessitats dels 
dos i farem la mesura de composició corporal.

Horaris

Dilluns, de 16.00 a 20.00h.
De dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h
Dissabte, de 10.00 a 14.00h

Dades de contacte

Telèfon: 644 311 002 (missatges)
Email: 
mimundohealthy@gmail.com
Instagram: @mi.mundohealthy
Facebook: @mimundohealthy
Pàgina web: 
www.mimundohealthy.com

PREUS Soci No soci

Primera visita 50 € 60 €

Revisions 30 € 35 €

Primera visita parella 75 € 80 €

Revisions visita parella 60 € 70 €

Visita estudi composició corporal 20 € 20 €

NUTRICIONISTA
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Rellancem el servei d’UVA! 3 cabines 
amb tractaments diferents:

- Horitzontal. El sol UVA més clàssic, 
per bronzejar la teva pell. Corporal 
i facial.

- Vertical amb col·lagen. Estimula 
la producció de col·lagen a la pell, 
millora la hidratació de la pell i 
n’afavoreix la circulació i estimula 
les reserves d’oxigen a la pell.

- Terapèutic. Combina diferents 
tipus de llum amb efectes 
beneficiosos per a la teva salut: 
millora el dolor muscular i crònic, 
aporta vitamina D, enforteix el 
sistema immunitari, etc.

RAIGS UVA

ÀREA TERMAL

1 sessió Abonament 5 sessions

TERAPÈUTIC 5,5 € 22 €

VERTICAL AMB COL·LAGEN 5,5 € 22 €

HORITZONTAL 6,5 € 28 €

Per evadir-te de l’estrès i el cansament quotidià, aprofita els beneficis que 
l’aigua t’ofereix en totes les seves formes, millorant la salut i alleugerint les 
tensions musculars. En els circuits termals, podràs gaudir de sauna, banys de 
vapor, dutxes ciclòniques, piscina d’hidromassatge i zona de relax.

Horaris: 
De dilluns a divendres, de 8.00 a 22.00h.
Dissabtes, de 8.00 a 20.30h.
Diumenges i festius, de 8.00 a 14.00h.

Tancada el primer dilluns de cada mes per tasques de desinfecció i neteja.

Preus: 
1 sessió: 3,75 €
Abonament 5 sessions: 15 €
Abonament 10 sessions: 25 €
Abonament 20 sessions: 42 €

Menors de 15 anys:
Accés en companyia d’un adult i sempre sota prescripció mèdica.

De 15 a 17 anys: Cal anar acompanyat d’un adult.

Rellancem el 

3 cabines 
amb 

tractaments 

diferents!

1 sessió
Abonament 
5 sessions

TERAPÈUTIC 5,5 € 22 €

VERTICAL AMB COL·LAGEN 5,5 € 22 €

HORITZONTAL 6,5 € 28 €

Combina diferents tipus de llum amb 
efectes beneficiosos per a la teva 
salut: millora el dolor muscular i 
crònic, aporta vitamina D, enforteix el 
sistema immunitari, etc.

Terapèutic

Estimula la producció de col·lagen a 
la pell, millora la hidratació de la pell i 
n’afavoreix la circulació i estimula les 
reserves d’oxigen a la pell.

Vertical amb 
col·lagen

El sol UVA més clàssic, 
per bronzejar la teva pell. 
Corporal i facial.

Horitzontal
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servei d’UVA!
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ENTRENAMENT PERSONAL

Individual Xpress 30’ individual Duo Duo Xpress 30’

Soci No soci Soci No soci Soci No soci Soci No soci

1 sessió 35 € 47 € 18 € 25 € 56 € 70 € 32 € 39 €

Abonament 5 155 € 185 € 83 € 97,5 € 272 € 325 € 145 € 172,5 €

Renovació 
Abonament 5 135 € 173 € 75 € 91,5 € 230 € 270 € 130 € 165 €

Abonament 10 270 € 340 € 145 € 180 € 405 € 530 € 242,5 € 285 €

Abonament 20 500 € 648 € 270 € 344 € 728 € 960 € 444 € 520 €

Tens un objectiu físic i no saps per on començar? Desitges resultats màxims 
en el menor temps possible? Vols un entrenament diferent al que has fet fins 
ara? No has anat mai a una sala de fitness i necessites que t’assessorin? 
Tens una lesió o patologia i vols fer rehabilitació amb exercicis adequats? 
Vols que controlin i quantifiquin la teva evolució? En qualsevol d’aquests 
casos el que vols és un ENTRENADOR PERSONAL.

Vols una atenció personalitzada?

 Aquesta es la teva oportunitat! 
Els nostres entrenadors personals t’ajudaran a assolir els teus objectius i 
et marcaran el camí. 

Tenim diferents tipus d’abonaments: Sessions individuals d’1 hora, les 
Xpress de 30 minuts i la Duo (sessions per parelles) d’1 hora.
Contacta amb coordinaciofitness@clubnatacioterrassa.cat per concertar la 
primera entrevista
• Pots escollir la duració de les sessions i poden ser individuals o grupals.
• Els abonaments tenen vigència d’un any.
• Els entrenaments personals poden ser en sec o aquàtics.

,

El teu entrenador personal sera el teu millor aliat!!
,

• CAMPUS D’ESTIU
• CURSETS D’ESTIU DE 

NATACIÓ
• INTENSIUS DE BÀSQUET

• INTENSIUS DE FUTBOL
• INTENSIUS DE PÀDEL
• INTENSIUS DE TENNIS

• INTENSIUS DE 
FRONTENNIS

• INTENSIUS DE PATINATGE

ACTIVITATS D’ESTIU
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A Badoc Bonaire, podeu gaudir d’una àmplia terrassa en un ambient familiar i 
tranquil. La nostra especialitat són les tapes casolanes, els entrepans variats 
i la brasa. Oferim el servei de menús per a grups i celebracions. Comptem amb 
rostisseria pròpia oberta els caps de setmana.
Zona de fàcil aparcament, espai per a bicicletes i accés per a persones amb 
discapacitat.

Servei de cafeteria tot el dia, esmorzars, berenars, aperitius, etc.
Extensa carta d’amanides i entrepans.
Menú diari (també els caps de setmana), elaborat pel nostre equip de cuina. 
Menú infantil.
Carta de tapes per sopar (a demanda si és més tard de les 22.00h).
Reserves per a grups i tot tipus de esdeveniments.

Horaris:
• De dilluns a dissabte, de 8.00 a 22.00h.
• Diumenge, de 9.00 a 14.00h.

BADOC BONAIRE

AQUA

Entrepans calents (frankfurts) totes les tardes i esmorzars de brasa els caps 
de setmana.
Àmplia terrassa per a grups. Reserves per a aniversaris i celebracions.

Horaris:
• De dilluns a divendres, de 17.00 a 21.30h.
• Dissabte, de 8.00 a 21.00h
• Diumenge, de 8.00 a 14.00h.

CARPA

ALTRES SERVEIS

Horaris:
• De dilluns a dimecres, de 17.00 a 

22.00h.
• Dijous i divendres, de 17.00 a 24.00h.
• Dissabte, de 9.00 a 17.00 i de 20.00 

a 24.00h.
• Diumenge, de 9.00 a 17.00h.
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Dissabtes tardes i diumenge matí. En èpoques de vacances, consultar la 
disponibilitat.

• Àmplia experiència en organització de festes esportives i esdeveniments 
especials.

• Unes instal·lacions adequades per fer que l’esport i la diversió vagin de la 
mà.

• Monitoratge titulat i amb experiència en el món del lleure i de l’esport.
• Servei de bar-restaurant.
• Especialistes en festes aquàtiques.
• Preus econòmics.

Funcionament
• Les festes esportives d’aniversari es duen a terme els dissabtes per la tarda 

o els diumenges i festius pel matí. 
• Es fa la reserva d’un o més espais (piscina lúdica, camp de futbol, tatami).
• Les festes es fan habitualment amb monitors/es que dirigeixen l’activitat. 

Aquests monitors/es són majors d’edat i amb experiència en el món de 
l’esport i del lleure. 

• La ràtio monitors/nens anirà en relació amb les edats dels nens/es.
• Les activitats que es duen a terme van en relació amb les edats dels nens.
• El cost seria, doncs, preu de reserva de l’espai per hores contractades + preu 

dels monitors necessaris per hores contractades.

ESPAI
PREU

Soci No soci

 Tatami  31,25 €/h 39,25 €/h  

Piscina  45 €/h 58 €/h

Camp de futbol 45 €/h 58 €/h 

Monitor/a dissabte  22,50 €/h 22,50 €/h  

Monitor/a diumenge 23,50 €/h 23,50 €/h

Bar del club
Us informarà sense compromís de 
l’oferta disponible per a les festes 
d’aniversari per si esteu interessats 
en realitzar un berenar o refrigeri.

Una altra opció que oferim és 
utilitzar les taules de pícnic que 
estan ubicades al costat del parc 
infantil. Són d’ús lliure i podeu portar 
vosaltres mateixos el menjar i les 
begudes.

Si el teu fill/a està inscrit/a en alguna escola del Club Natació Terrassa o 
realitza cursets de natació aquesta temporada 2021-2022, gaudirà d’un 10% 
de descompte en la reserva d’espai.

El pagament es realitza el mateix dia de la festa d’aniversari en el Punt 
d’Atenció al Soci amb targeta.

LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
LLOGUER D’EMPRESES

Per qualsevol dubte o aclariment, 
envieu un correu electrònic a 
bmonje@clubnatacioterrassa.cat

FESTES ESPORTIVES D’ANIVERSARI
Modalitats
Festes INFANTILS
Festes FAMILIARS
Festes JOVES i ADULTS
Existeixen moltes opcions.
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CURSOS 
DE NATACIÓ 

I DE CAPACITACIÓ 
AQUÀTICA
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NADONS / LLAR D’INFANTS

Activitat que es duu a terme amb 
la mare o el pare a l’aigua. És 
l’oportunitat ideal per introduir 
l’infant en el medi aquàtic i 
activar els reflexos i reaccions que 
disposen. Mitjançant l’estimulació 
corporal i psicomotora, els 
animarem a explorar i desenvolupar 
la confiança en el medi.

DESCOBRIMENT 
Del 4t mes fins als 24 mesos

En aquesta fase els pares continuen 
compartint amb els seus fills 
l’exploració de les posicions del cos 
i l’equilibri per, progressivament, 
deixar d’acompanyar-los a 
l’aigua. Els infants assoleixen 
les competències aquàtiques 
per moure’s per sota i per sobre 
l’aigua, a més d’entrar i sortir de 
l’aigua amb facilitat. Treballarem 
l’autonomia, la competència per 
respirar i la immersió. El nostre 
objectiu és que gaudeixin del medi 
aquàtic.

ADAPTACIÓ 
Dels 24 als 36 mesos

GRUP DIES HORARIS

4-10 mesos

Dilluns (inici gener 2022) 19.15 a 19.50 h

Dimecres 19.15 a 19.50 h

Dissabte 9.00 a 9.35 h

11-17 mesos

Dimarts 19.15 a 19.50 h

Dimecres 18.15 a 18.50 h

Dissabte 9.45 a 10.20 h

18-24 mesos

Dijous 19.15 a 19.50 h

Divendres 17.30 a 18.05 h

Dissabte 10.30 a 11.05 h

GRUP DIES HORARIS

24-30 mesos
(any 2019)

Dilluns 18.15 a 18.50 h

Dimarts 18.15 a 18.50 h

Divendres 18.15 a 18.50 h

Dissabte 11.15 a 11.50 h

30-36 mesos
(any 2019)

Dijous
17.45 a 18.20 h

18.30 a 19.05 h

Dissabte 12.00 a 12.35 h
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DOFÍ BLANC (Adaptació al medi 
aquàtic):  Fomentem el control 
i la consciència corporal. Es tre-
balla amb ajut de material au-
xiliar l’autonomia, les habilitats 
aquàtiques i l’apnea. Començaran 
a ser capaços de fer desplaça-
ments més llargs amb elements 
de sustentació sempre al seu 
ritme i gaudint del medi aquàtic.                                                                                                                                         

DOFÍ GROC, DOFÍ VERMELL, DOFÍ TA-
RONJA (Adaptació al medi aquàtic 
assolida): Es treballa amb i
sense ajut del material auxiliar 
l’autonomia, la destresa, l’apnea, la 
flotabilitat i el lliscament. Incidirem 
en el batut de peus. El nostre objec-
tiu serà aconseguir una bona posició 
del cos en els desplaçaments tant 
en posició ventral com dorsal.  
                                                                                                                                       
DOFÍ VERD:  Es treballa la posició del 
cos, tant en desplaçament ventral 
com dorsal, la resistència i les habi-
litats. El nostre objectiu serà comen-
çar a treballar conceptes tècnics 
dels estils crol i esquena. Milloraran 
la sensibilitat amb l’aigua principal-
ment amb equilibris i remades.

DOFÍ BLAU: En aquest nivell, el nen 
es desplaça 25 m en posició ventral, 
començant a treure els braços de 
l’aigua i iniciant la respiració lateral, 
i uns 12 m en posició dorsal amb 
una bona posició del cos. Busquem 
millorar les competències aquàti-
ques bàsiques que necessitaran més 
endavant. Introduïm les habilitats 
de cames de waterpolo, els llança-
ments i les recepcions.

ENSENYAMENT

PERFECCIONAMENT

GRUP DIES HORARIS

ENSENYAMENT                                                  
nascuts l’any 2018 

(P3)                         

Dilluns (adaptació) 18.05 a 18.50h

Dilluns (adaptació assolida) 18.05 a 18.50h

Dimarts (adaptació assolida) 18.05 a 18.50h

Dimecres (adaptació) 18.05 a 18.50h

Dijous (adaptació assolida) 17.05 a 17.50h

Dijous (adaptació assolida) 18.05 a 18.50h

Divendres (adaptació assolida) 17.05 a 17.50h

Divendres (adaptació assolida) 18.05 a 18.50h

Dissabte (adaptació assolida)
10.20 a 11.05h

11.20 a 12.05h

ENSENYAMENT                                               
nascuts l’any 2017 

(P4)

Dilluns                                                      18.15 a 19.00h

Dimarts 18.15 a 19.00h

Dimecres 18.15 a 19.00h

Dijous
17.15 a 18.00h

18.15 a 19.00h

Divendres
17.15 a 18.00h

18.15 a 19.00h

Dissabte                                                  
10.30 a 11.15h

11.30 a 12.15h

ENSENYAMENT I                                  
PERFECCIONAMENT                      
nascuts l’any 2016 

(P5)

Dilluns                                                     18.15 a 19.00h

Dimarts 18.15 a 19.00h

Dimecres 18.15 a 19.00h

Dijous
17.15 a 18.00h

18.15 a 19.00h

Divendres
17.15 a 18.00h

18.15 a 19.00h

Dissabte
10.30 a 11.15h

11.30 a 12.15h

EDUCACIÓ INFANTIL
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CAVALLET BLANC: Encara no té una 
adaptació completa al medi aquàtic. 
Aprendran a utilitzar un ampli i variat 
ventall d’habilitats adequadament. 
Incidirem en l’autonomia, l’apnea i la 
flotabilitat per aconseguir fer els des-
plaçaments amb una bona posició 
del cos.

CAVALLET BLAU: El nen ja es desplaça 
12m en posició ventral. Treballarem 
l’apnea, la flotabilitat, l’equilibri i les 
habilitats necessàries per aconseguir 
que el desplaçament ventral i el dor-
sal sigui amb una bona posició corpo-
ral. Buscarem un moviment estable 
vertical utilitzant el moviment de
cames de waterpolo.

CAVALLET GROC: En aquest punt, el 
nen neda 25m en posició ventral, tot i 
que li manca tècnica. També comen-
ça a desplaçar-se en posició dorsal. 
Proposarem tasques específiques 
per seguir avançant en les habilitats 
bàsiques, la respiració en crol, la 
coordinació de l’esquena i tirar-se de
cap.

NIVELL INICIACIÓ 
AQUÀTICA

CURS DIES HORARIS

INICIACIÓ AQUÀTICA
(CAVALLET BLANC/ CAVALLET 

BLAU/ CAVALLET GROC)
nascuts els anys 2013, 2014 i 

2015

Dilluns
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Dimarts
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Dimecres 18.05 a 18.50 h

Dijous
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Divendres 18.05 a 18.50 h

Dissabte                                                  
10.20 a 11.05 h

11.20 a 12.05 h

INICIACIÓ AQUÀTICA
(CAVALLET BLANC/ CAVALLET 

BLAU/ CAVALLET GROC)
nascuts els anys 2010, 2011 i 

2012

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Dissabte 11.20 a 12.05 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA

CAVALLET NEGRE: L’alumne ja neda 
25m de crol coordinant la respiració 
lateral i 25m d’esquena. En aquesta 
etapa, dotarem els alumnes d’una 
àmplia i variada gama d’activitats 
que els permeti incorporar la base
motriu que facilitarà l’aprenentatge 
dels fonaments tècnics:
Lliscar, Rotar i Ondular, Davant i 
Darrere, Remades i el moviment de 
cames de waterpolo.

NIVELL BRONZE CURS DIES HORARIS

BRONZE                                                 
(CAVALLET NEGRE)                                                      
nascuts els anys                                                                  

2014 i 2015                                                      

Dilluns
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Dimarts
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Dimecres 18.05 a 18.50 h

Dijous
17.05 a 17.50 h

18.05 a 18.50 h

Divendres 18.05 a 18.50 h

Dissabte
10.20 a 11.05 h

11.20 a 12.05 h

BRONZE                                                                 
(CAVALLET NEGRE)                                                                        
nascuts els anys                                                                

2012 i 2013 

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Dissabte 11.20 a 12.05 h

BRONZE                                                                                                                             
nascuts els anys                                                       

2010 i 2011 

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h

BRONZE                                                                                                                                
nascuts entre els anys                                                      

2004 i 2009 

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA/
MAJORS DE 16 ANYS

CAVALLET TARONJA: L’alumne ja 
neda crol coordinant la respiració 
lateral i 25m d’esquena amb una 
bona posició del cos. En aquest 
nivell, avançarem en els fonaments 
de la natació. Introduirem l’estil 
braça, treballarem la tècnica 
dels estils i la resistència. 
Incrementarem la dificultat 
coordinativa de les
activitats i seguim millorant la 
posició hidrodinàmica bàsica i la 
posició vertical.

GRUP D’ENTRENAMENT: L’alumne 
ja té un bon nivell a l’hora de nedar 
els estils (crol, esquena, braça i 
papallona). També un bon nivell 
en els exercicis tècnics i una bona 
resistència. En aquesta etapa, 
perfeccionarem la
tècnica dels estils, començarem a 
introduir una progressió de tasques 
de condició física amb exigències 
tècniques. Desenvoluparem les 
habilitats més específiques de la 
natació (sortides i viratges) i les 
pròpies d’altres esports aquàtics.

NIVELL PLATA

NIVELL OR/
PLATINIUM

CURS DIES HORARIS

PLATA                                                                  
(CAVALLET TARONJA)                                                                     

nascuts els anys 
2012, 2013, 2014 i 2015

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h

PLATA                                                                                                                              
nascuts els anys 

2010 i 2011

Dimarts 19.15 a 20.00 h

Dijous 19.15 a 20.00 h

Divendres 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h

PLATA                                                                                                                  
nascuts de l’any 

2004 al 2009

Dilluns 19.15 a 20.00 h

Dimecres 19.15 a 20.00 h

Divendres 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h

CURS DIES HORARIS

OR / PLATINIUM                                                                                      
nascuts de l’any 

2007 al 2012

Dilluns 19.15 a 20.00 h

Dimecres 19.15 a 20.00 h

Divendres 19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h

OR / PLATINIUM                                                                                         
nascuts de l’any 

2004 al 2006

Dilluns
16.15 a 17.15 h

19.15 a 20.00 h

Dimecres
16.15 a 17.15 h

19.15 a 20.00 h

Divendres
16.15 a 17.15 h

19.15 a 20.00 h

Dissabte 9.15 a 10.00 h
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JOVES, ADULTS I GENT GRAN

Iniciació als fonaments tècnics del 
medi aquàtic. Utilitzem material 
auxiliar per facilitar l’aprenentatge 
i l’experiència. S’assoleixen els 
recursos necessaris que permetran
l’evolució tècnica en etapes futures.

Seguirem treballant la posició 
hidrodinàmica. Desenvoluparem 
la tècnica bàsica dels estils de 
natació (crol, esquena, braça, inici 
papallona) i millorarem la condició 
física.

Un cop assolit el domini de les 
competències bàsiques i un 
bon nivell a l’hora de nedar els 
diferents estils, en aquesta etapa 
començarem a introduir una 
progressió de tasques tècniques 
amb exigències de condició física.

ENSENYAMENT

PERFECCIONAMENT

GRUPS 
ENTRENAMENT

DIES HORARIS

Dimecres
7.15 a 8.00 h

Divendres

Dimecres
8.00 a 8.45 h

Divendres

Dimarts
16.20 a 17.05 h

Dijous

Divendres 20.15 a 21.00 h

DIES HORARIS

Dimats
7.15 a 8.00 h

Dijous

Dimarts
8.00 a 8.45 h

Dijous

Dimarts
16.20 a 17.05 h

Dijous

Dimarts
21.15 a 22.00 h

Dijous

DIES HORARIS

Dimarts
6.15 a 7.15 h

Dijous

Dimarts
20.15 a 21.15 h

Dijous
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En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI, abonar l’import de la inscripció i facilitar 
les dades de l’entitat financera per domiciliar els rebuts.

Es pot escollir entre un pagament únic o bé fraccionar-ho en 8 quotes a través de compte 
bancari.

Enguany els Drets d’Inscripció són de 50€.

En el cas de pagament fraccionat, les quotes es cobraran en data de l’1 al 5 del mes en curs. 
El primer pagament serà el mes d’octubre i el darrer, el mes de maig (8 quotes).

CONDICIONS PER INSCRIURE’S AL CURS

REGLAMENT ADMINISTRATIU
Els germans tenen dret al 5% de descompte i, a partir del 3r germà, al 10%.DESCOMPTES A GERMANS

La devolució de 2 rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua del dret a assistir al curs i no 
eximeix el seu pagament. Per recuperar-lo, caldrà pagar els imports pendents i les despeses 
administratives.

REBUTS RETORNATS O 
IMPAGATS

Per donar-se de baixa del curs, s’haurà de notificar al Club per escrit, de forma presencial o 
al correu electrònic puntinfo@clubnatacioterrassa.cat abans del dia 25 del mes anterior a la 
baixa.

• Un cop tramitada la inscripció i fins a l’inici de l’activitat
Es retornarà el 90% de l’import dels drets d’inscripció sempre que sigui per malaltia o lesió 
(previ justificant mèdic) en concepte de despeses d’administració i d’ocupació de plaça. 
En les baixes que es produeixin per voluntat pròpia, es retornarà el 80% dels drets 
d’inscripció.

• Un cop iniciada l’activitat
No es retornaran els drets d’inscripció un cop iniciat el curs ni els rebuts que s’hagin generat 
abans de la tramitació de la baixa.

PROTOCOL DE BAIXES

Inici:  Setmana del 20 al 27 de setembre de 2021

Finalització: Dilluns 20 de juny de 2022
 Dimarts 31 de maig de 2022
 Dimecres 25 de maig de 2022
 Dijous 2 de juny de 2022
 Divendres 3 de juny de 2022
 Dissabte 4 de juny de 2022

El club es reserva el dret a modificar el calendari previ avís als usuaris. En el cas d’haver de
suspendre algun dia el curs per motius esportius i/o competició, aquest dia es recuperarà
allargant el curs al final de temporada.

CALENDARI DE LA TEMPORADA

11 i 12 d’octubre de 2021
1 de novembre de 2021
6, 7 i 8 de desembre de 2021
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022
Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)
6 de juny de 2022

FESTIUS I PONTS
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- Notifiqueu als monitors i tècnics qualsevol patologia que hagin de conèixer per poder 
prevenir i actuar de manera eficient en cas de necessitat. 

- L’ús del vestidor de cursets està limitat a 15 minuts abans de l’activitat i a 30 minuts 
després de l’activitat. 

- Només es permet l’entrada als vestidors d’un acompanyant per infant.

- S’haurà d’utilitzar sempre el vestidor assignat el primer dia.

- El monitor recollirà i retornarà els alumnes al vestidor corresponent on el lliurarà a 
l’acompanyant.

- Cal dur casquet i vestit de bany, sabatilles de piscina i tovallola. L’ús de les ulleres de 
natació és molt recomanable. Us aconsellem que marqueu les peces amb el nom de 
l’alumne.

- Cal dutxar-se abans de fer ús de les piscines.

- Està prohibit enregistrar imatges i/o so, en cap suport o format dins de les instal·lacions 
sense un permís exprés del Club.

- El Club no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. Existeix 
un espai habilitat per la custòdia dels objectes perduts i trobats.

- Els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós vers el personal, els altres 
usuaris i el material. Qualsevol desperfecte derivat d’un mal ús implicarà l’abonament de 
la reparació o reposició.

- Està prohibit fumar en tota la instal·lació

- No es pot menjar als vestidors ni a l’espai de la piscina.

- Amb la inscripció al curs de natació, el participant i els seus pares/tutors accepten els 
Estatuts i el Reglament de Règim Intern del Club.

- El Club Natació Terrassa es reserva el dret de modificar la programació dels cursos de 
natació en funció de les seves necessitats.

FUNCIONAMENT 
INTERN

PREUS
CURSOS DE NATACIÓ PER A PARTICULARS

TEMPORADA 2020-2021 Soci x1 dia Soci x2 dies Soci x3 dies

Nadons 4 a 10 mesos de gener a maig (20 sessions) 149,00 €

4 a 36 mesos 230,00 €

Educació Infantil (2016 a 2018) 193,00 € 367,00 €

Educació Primària (2010 a 2015) 184,00 € 350,00 € 469,00 €

ESO (2006 a 2009) 184,00 € 350,00 € 469,00 €

Persones que el 2021 compleixen 16 anys o més 184,00 € 350,00 € 469,00 €

Adults Ensenyament i perfeccionament 184,00 € 350,00 € 469,00 €

Adults Grups d'entrenament (1h) 193,00 € 367,00 € 492,00 €

Majors de 60 anys 156,00 € 296,00 € 398,00 €

Majors de 60 anys Grups d'entrenament (1h) 165,00 € 314,00 € 421,00 €

SOCIS
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CURSOS DE NATACIÓ PER A PARTICULARS
TEMPORADA 2020-2021 No soci x1 dia No soci x2 dies No soci x3 dies

Nadons 4 a 10 mesos de gener a maig (20 sessions) 327,00 €

4 a 36 mesos 529,00 €

Educació Infantil (2016 a 2018) 477,00 € 716,00 €

Educació Primària (2010 a 2015) 468,00 € 702,00 € 913,00 €

ESO (2006 a 2009) 468,00 € 702,00 € 913,00 €

Persones que el 2021 compleixen 16 anys o més 468,00 € 702,00 € 913,00 €

Adults Ensenyament i perfeccionament 468,00 € 702,00 € 913,00 €

Adults Grups d'entrenament (1h) 477,00 € 716,00 € 930,00 €

Majors de 60 anys 441,00 € 662,00 € 860,00 €

Majors de 60 anys Grups d'entrenament (1h) 450,00 € 675,00 € 878,00 €

NO SOCIS

Dani Nart
Coordinador Activitats Aquàtiques  

dnart@clubnatacioterrassa.cat 

Telèfon: 93 735 26 26 extensió 212

Natàlia Mas  i Emili Cortés
Adjunts Coordinació

nmas@clubnatacioterrassa.cat

ecortes@clubnatacioterrassa.cat

Telèfon: 93 735 26 26 extensió 237 

CONTACTE

63 | 2021 - 2022 Índex Cursos de natació



Club Natació Terrassa Àrea Olímpica
Avinguda Abat Marcet, s/n
08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon: 93 735 26 26
Fax: 93 735 36 39
Email: cnt@clubnatacioterrassa.cat

Club Natació Terrassa Pla del Bon Aire
Carrer Sabadell, s/n - 08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon: 93 735 24 25
Fax: 93 734 36 84
Email: cntbonaire@clubnatacioterrassa.cat

Visita’ns:
www.clubnatacioterrassa.cat

 clubnatacioterrassa
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