ESTIU AL TENNIS
—
TALLERS / PISCINA
ACTIVITATS ESPORTIVES
I ENGLISH SUMMER
—
DEL 25.06 AL 10.09
DE 2019
—
A L’AGOST TAMBÉ

AVUI
SERÀ UN
BON DIA
CLUBTENNISVIC.CAT

TALLERS
D’ESTIU
2019

GRUP

CURS FET
P2 - P3 (a partir del 2016)

De 9 a 13 h

Jardí verd fosc

P3

De 9 a 13 h

Jardí verd primavera

P3

De 9 a 15 h i de 9 a 17 h

Jardí groc

P4

De 9 a 13 h

Jardí vermell

P5

De 9 a 13 h

Jardí lila

P4 – P5

Jardí taronja

TALLERS ESPORTIUS, LÚDICS I EDUCATIUS

HORARI

Jardí verd clar

De 9 a 15 h i de 9 a 17 h

1r

Tots els Horaris

Jardí blau

2n

Tots els Horaris

Ludotècnia

3r i 4t

Tots els Horaris

Campus

5è, 6è, 1r ESO

Tots els Horaris

Tardes

Tots junts

De 13 h a 17 h

El Club es reserva el dret de modificar els grups en funció del nombre d’incrits

Amb els tallers d’aquest estiu, ens aventurarem en un viatge per a

PREUS I PROMOCIONS

diferents països on veurem la cultura, els esports, els artistes i les

Promocions especials juliol i agost (socis)

tradicions de cada lloc.

4 setmanes: 210 €
5 setmanes: 260 €

Volem que els nens i nenes passin un estiu genial, que gaudeixin tots
junts aprenent i jugant també en ANGLÈS.
Durant els tallers hi podrem veure multiactivitats amb el TENNIS com
a esport referent, per tal de transmetre els valors d’aquest esport als
infants i poder-ne gaudir jugant-hi.

OPCIONS

PREU SETMANAL SOCI

9 a 13 h

NO SOCI

60 €

75 €

13 a 15 h (dinar inclòs)

+45 €

+56 €

13 a 17 h (dinar inclòs)

+67 €

+84 €

El nostre Equip de Monitors estan formats i titulats en l’àmbit

Servei “Bon dia”

10 €

12,5 €

esportiu i us estan esperant, per jugar plegats i fer d’aquest estiu el

Dinar de 13 a 15 h (preu/dia)

10 €

12,5 €

millor de tots.
REUNIÓ INFORMATIVA
Dimarts 11 de juny a les 20 h.
Reserva de preferència per a socis: fins al 31 de maig.
En les setmanes de 4 dies s’aplicarà un 10% de descompte.
Per tal de garantir la vostra plaça us informem que cal que les
inscripcions estiguin signades i tinguin l’import abonat.
Caldrà adjuntar fotocòpia de la tarjeta sanitària
En cas de baixa un cop iniciada l’activitat,
no es retornarà l’import pagat.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ESTIU’19
—
A PARTIR DE 5 ANYS

ELS GRUPS ES DIVIDIRAN PER EDATS
GRUP

CURS FET

ESPORT

PETITS

P5-1r

TENNIS

INICIACIÓ

2n

TENNIS o PÀDEL

MITJANS 1

3r

TENNIS o PÀDEL

4t i 5è

TENNIS o PÀDEL

6è o superior

TENNIS o PÀDEL

MITJANS 2
GRANS

El Club es reserva el dret de modificar els grups en funció del nombre d’incrits

PREUS I PROMOCIONS

ACTIVITATS ESPORTIVES
Les activitats esportives d’estiu al Club Tennis Vic ofereixen la

Promocions especials juliol i agost (socis)

possibilitat d’escollir entre Tennis i Pàdel, que serà l’esport principal
que realitzaran durant hora i quart cada dia.

4 setmanes: 210 €

Els monitors que realitzen les classes de pàdel i tennis són tècnics

5 setmanes: 260 €

especialitzat en l’esport.
La resta del dia es destinarà a diferents esports entre ells hoquei,
futbol platja, vòlei, natació… Però sempre hi haurà un moment per
refrescar-se a la piscina.

El nostre Equip de Monitors estan formats i titulats en l’àmbit

OPCIONS
9 a 13 h

PREU SETMANAL SOCI

NO SOCI

60 €

75 €

13 a 15 h (dinar inclòs)

+45 €

+56 €

13 a 17 h (dinar inclòs)

+67 €

+84 €

Servei “Bon dia”

10 €

12,5 €

Dinar de 13 a 15 h (preu/dia)

10 €

12,5 €

esportiu i us estan esperant, per jugar plegats i fer d’aquest estiu el
millor de tots.
REUNIÓ INFORMATIVA:
Dilluns 10 de juny a les 20 h Activitats Esportives
Reserva de preferència per a socis: fins al 31 de maig.
En les setmanes de 4 dies s’aplicarà un 10% de descompte.
Per tal de garantir la vostra plaça us informem que cal que les
inscripcions estiguin signades i tinguin l’import abonat.
Caldrà adjuntar fotocòpia de la tarjeta sanitària
En cas de baixa un cop iniciada l’activitat,
no es retornarà l’import pagat.

ENGLISH
SUMMER CAMP
ESTIU’19
—
A PARTIR DE 5 ANYS
JA HAN D’HAVER
CURSAT P5

ELS GRUPS ES DIVIDIRAN PER EDATS
GRUP

CURS FET

English Summer Camp (A)

HORARI

1r i 2n

De 9 a 13 h i de 9 a 17 h

English Summer Camp (B)

3r i 4t

De 9 a 13 h i de 9 a 17 h

English Summer Camp (C)

5è, 6è, 1r ESO

De 9 a 13 h i de 9 a 17 h

El Club es reserva el dret de modificar els grups en funció del nombre d’incrits

PREUS I PROMOCIONS
Promocions especials juliol (socis)
4 setmanes: 245 €
5 setmanes: 300 €
OPCIONS
9 a 13 h

ACTIVITATS ESPORTIVES
Aquest any el Club Tennis Vic incorporarà l’ENGLISH SUMMER CAMP,
on els nens i nenes podran combinar la diversió i l’aprenentatge en un
casal d’estiu completament en anglès.
L’objectiu de l’English Summer Camp és que els alumnes facin una
immersió lingüistica en anglès durant aquestes setmanes i que tot el
que facin sigui en la llengua anglesa.
En aquestes jornades lúdiques en anglès es faran tres grups de treball
en funció de l’edat o el nivell de llengua, en què els nens i nenes
interioritzaran vocabulari i expressions a través de cançons, contes,
teatre, manualitats i jocs.

ELS MONITORS
Dins el nostre equip tindrem alguns monitors nadius per fomentar una
pronunciació adient.

PREU SETMANAL SOCI

NO SOCI

70 €

87,5 €

13 a 15 h (dinar inclòs)

+45 €

+56 €

13 a 17 h (dinar inclòs)

+67 €

+84 €

Servei “Bon dia”

10 €

12,5 €

Dinar de 13 a 15 h (preu/dia)

10 €

12,5 €

REUNIÓ INFORMATIVA:
Dimecres 12 de juny a les 20 h al Club Tennis Vic
Reserva de preferència per a socis: fins al 31 de maig.
En les setmanes de 4 dies s’aplicarà un 10% de descompte.
Per tal de garantir la vostra plaça us informem que cal que les
inscripcions estiguin signades i tinguin l’import abonat.
Caldrà adjuntar fotocòpia de la tarjeta sanitària
En cas de baixa un cop iniciada l’activitat,
no es retornarà l’import pagat.

CURSETS
DE NATACIÓ
PER A
INFANTS
—
A PARTIR
DE 3 ANYS

ELS CURSETS DE NATACIÓ
Els cursets per a infants es faran durant el mes de juliol.
Van adreçats a nens/es a partir de 3 anys.
Els cursets són setmanals (de dilluns a divendres) i es faran a la piscina
coberta.
Horari: de 16 a 16:45 h
El nostre objectiu principal és fomentar la familiarització
amb el medi aquàtic, a més de potenciar el desenvolupament
cognitiu, psicomotriu i afectiu de l’infant
a través de diverses activitats lúdiques i estratègiques.

EL MEDI AQUÀTIC
Disposem d’unes instal·lacions ideals per a la pràctica de la natació
i altres activitats aquàtiques, en contacte directe amb l’aigua. Per
aquest motiu s’ofereixen activitats adequades a les diverses edats i als
diferents ritmes de cada infant.

ELS MONITORS
Comptem amb un equip de monitors titulats que han cursat un
assessorament per millorar l’aprenentatge dels infants en el medi
aquàtic dins del projecte “Aigua i entorn”.
Disposem d’un monitoratge segons ràtio,
cada vuit o deu infants (segons l’edat).

PREUS I PROMOCIONS
Preu setmanal (de dilluns a divendres): 35 €
Preu setmanal no socis (de dilluns a divendres): 45,50 €

L’ús de la piscina està reservat per als nens i nenes inscrits a l’activitat.
Els acompanyants (no socis) no poden fer ús de la mateixa

HI·NTASTIC
LES MATEMÀTIQUES
DIVERTIDES
—
A PARTIR
DE 5 ANYS

RESULTATS
Agilitat en la resolució d’operacions matemàtiques
Seguretat a l’hora de resoldre problemes
Capacitat per comprendre l’aplicació de la
matemàtica a l’entorn més immediat i proper
Desenvolupament de la lògica matemàtica i la
curiositat
Capacitat de concentració i capacitat per sortir de la
zona de confort

QUÈ ÉS EL PHI-NTASTIC?
El Phi-ntastic és un mètode innovador per aprendre les matemàtiques

PREUS

d’una manera divertida. A partir d’un tauler de joc i uns personatges
fantàstics es van resolent petites fitxes amb les operacions
bàsiques matemàtiques (sumes, restes, multiplicacions, divisions,

OPCIONS

PREU SESSIÓ SOCI

NO SOCI

problemes...), i també jocs d’enginy per despertar la curiositat dels

17 a 18 h

6€

7,5 €

alumnes i ajudar-los a desenvolupar el pensament matemàtic.

18 a 19 h

6€

7,5 €

L’objectiu és motivar l’alumne per a la superació personal, fomentar
la curiositat, buscant sempre l’estímul positiu i l’empatia amb
l’alumne. És tant útil per reforçar i resoldre dificultats com per

De l’1 de juliol al 10 de setembre
Grups reduïts: mínim 5 - màxim 12

potenciar les capacitats matemàtiques de nens i nenes des de P5 fins
a 6è de Primària.
Caldrà adjuntar fotocòpia de la tarjeta sanitària
Per als petits treballem a partir de jocs, manualitats i contes amb
contingut matemàtic, així com l’observació i experimentació amb
l’entorn. Per a més grans, a banda de les operacions i problemes
matemàtics, introduïm reptes i jocs per rumiar que ajuden a entendre
l’aplicació de la matemàtica a l’entorn i a fomentar un vincle amb el
medi.

En cas de baixa, un cop iniciada l’activitat
no es retornarà l’import pagat.

LOUCOMUNICACIO.CAT

CLUB TENNIS VIC
AV. OLÍMPIA S/N
08503 GURB
T 938 833 460
CLUBTENNISVIC.CAT

