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Estil de ball modern que es caracteritza per treballar el freestyle (estil lliure), on els balla-
rins improvisen diferents modalitats de ball. 

dance kids

  Millora de l’equilibri i la coordinació amb l’aprenentatge de nous movi- 
  ments de ball, millora en la interpretació de la música i el ritme, de la 
creativitat i les condicions físiques.
beneficis

Dilluns de 17:30h a 18:30h de 6 a 12 anyshoraris 

Amb un enfocament lúdic i no competitiu, buscant el desenvolupament motriu i social del 
nen i de la nena mitjançant la pràctica del futbol sala al camp de gespa on desenvolupa-
rem diferents aspectes físics, tècnics i lúdics. 

  La pràctica d’esports d’equip, i en aquest cas de forma no competitiva,  
  elimina  aspectes negatius propis de la competició alhora que potència 
habilitats socials, d’interacció amb altres nens, fomentant hàbits de vida saludables que 
milloren el desenvolupament dels nens i nenes. 

Divendres de 17:30h a 18:30h de 6 a 12 anys.

futbol sala - no competitiu-

beneficis

horaris 

La nova activitat d’Àccura Sant Boi à-FIT Kids té la finalitat d’introduir-los a la pràctica 
d’activitats dirigides i fitness i alhora familiaritzar-los a un estil i hàbits de vida saludables 
amb una metodologia i continguts adaptats a la seva edat. Ioga, zumba, pilates... tot guiat 
i controlat per un tècnic i amb companys de la seva edat. 

  Consolida la pràctica de vida saludable a un ambient adient i divertit,  
  evitant futurs comportaments nocius, desenvolupant aspectes tan impor-
tants en aquesta edat com l’autoconfiança, seguretat, millora cognitiva...

Dimecres de 17:30h a 18:30h de 6 a 12 anys.

à-fit kids

beneficis

horaris 



Activitats orientades a millorar les condicions tècniques, tàctiques i físiques per incre-
mentar el rendiment esportiu i competitiu en aquests esports. Des de la iniciació on es 
familiaritzen amb l’espai, els objectes i coneixen el seu cos fins a  nivells de perfecciona-
ment i competició. 

  Treballem valors com l’acceptació de les normes i directrius, tant de la  
  mateixa competició i de l’esport en si, com del respecte cap als monitors, 
adversaris i companys; fomentant els valors de l’educació a través de l’esport. 

Consulta els díptics específics de cada escola per conèixer els 
horaris, preus per nivells, portes obertes i proves de nivell. 

A partir dels 3 anys

escolES de tennis i pàdel*

beneficis

edats

*horaris i preus

Els nens i nenes de l’esplai practicaran d’una forma lúdica i molt divertida activitats com 
pàdel, tennis, futbol, jocs tradicionals... mentre que els pares i mares practiquen alhora 
esport al club tranquil·lament.

  Consolida la pràctica de vida saludable a un ambient adient i divertit,  
  evitant futurs comportaments nocius, desenvolupant aspectes tan impor-
tants en aquesta edat com l’autoconfiança, seguretat, millora cognitiva...

Dissabtes de 10h a 12:30h de 6 a 12 anys.

l’esplai àccura kids

beneficis

horaris 

Els més petits gaudiran d’un dia i una festa molt especial a càrrec dels nostres animadors 
i tècnics. Dance kids, futbol, jocs tradicionals, tennis, pàdel... informa’t a la recepció del 
club i dissenya l’aniversari dels teus fills i filles a la seva mida.

Aniversaris!
vine a celebrar el teu aniversari a àccura sant boi!



PREUS TRIMESTRALS

dates i documents d’inscripció

· Al contractar més d’una activitat al club es farà 
un 10% de dte. en el total.
· A partir del segon germà es farà un 10% de 
dte. al germà més petit. 

· Els descomptes no són acumulables

· Matrícula 19,95 €*

Els cursets són de caràcter anual, coincidint 
amb el calendari escolar. 

1r trimestre:  del 14 de setembre al 21 de desembre
2n trimestre:  del 8 de gener al 26 de març
3r trimestre: del 6 d’abril al 22 de juny

Vine a informar-te sense compromís a la recepció del 
club o a direccion.tecnica.santboi@accura.es

A partir del 26/08
Documentació necessària:
· DNI pare/mare/tutor legal
· Dades bancàries 
· Pagament del primer trimestre 
+ matrícula en efectiu o targeta. 

edats

Activitat soci
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*Gratuït per nens i nenes que gaudeixin de la quota junior.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ A RECEPCIÓ

*Seran necessaris 6 nens/es inscrits per obrir grup.

*Inclou
motxilla 
Clubs Áccura


