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Áccura Sant Boi

organització de tornejos,
campionats, lligues i americanes



perfeccionament

Dimarts i dijous de 18:30h a 20:15h. 
Dissabte de 9:15h a 11h 

De 7 a 11 anys

De 8 a 12 anys

Grups de 6 alumnes per pista

Grups de màxim 5 jugadors per pista

Perfeccionem la tècnica i ens iniciem en la tàctica, complim el reglament i el fair-play del joc. 
Introduïm la preparació física a través de jocs  i impulsem la competició per equips i tornejos 
no federats. Es recomanen fer 2 dies per setmana.

Polim la tècnica i ens centrem en la tàctica, en la solidesa i en la intensitat de cames. Com-
plim el reglament i el fair-play del joc, desenvolupem la competició i ens iniciem en tornejos 
federats. Realitzem 30 minuts al dia de preparació física adaptada al tenis. Es recomanen fer 
de 2 a 3 dies per setmana. 

precompetició

horaris

Dilluns i dimecres de 18:30h a 20:30h
Divendres de 18h a 20h

horaris

de 12 a 16 anys
Grups de màxim 5 jugadors per pista
Polim la tècnica i ens centrem en la tàctica, en la solidesa i en la intensitat de cames. Com-
plim el reglament i el fair-play del joc, desenvolupem la competició i ens iniciem en tornejos 
federats. Realitzem 30 minuts al dia de preparació física adaptada al tenis. Es recomanen fer 
de 2 a 3 dies per setmana.

competició

Dilluns i dimecres de 18:30h a 20:30h
Divendres de 16h a 18h o de 18h a 20h

horaris

MINI TENNIS De 4 a 6 anys
Grups de màxim 8 nens per pista.

Dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h. 
Dissabte d’11h a 12h

Introduïm els aspectes tècnics del tennis i treballem les habilitats motrius bàsiques a través 
de la diversió. Adaptem les mesures de la pista i utilitzem material esportiu específic per a la 
seva edat.

horaris

INICIACIÓ De 6 a 8 anys De 9 a 11 anys

Grups de màxim 8 nens per pista.

Dilluns, dimecres i divendres de 17:30h a 18:30h
Dissabte d’11h a 12h

Introduïm els aspectes tècnics i treballem les habilitats coordinatives amb els elements 
bàsics del tennis perquè tinguin una visió global del joc. Introduïm també les primeres 
nocions del reglament a través de la diversió.

horaris 6 -8 anys

Dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h. 
Dissabte de 11h a 12h

horaris 9-11 anys



preus mensuals 
1 dia/setmana
1 hora de duració

de 11 a 16 anys
Grups de màxim 5 jugadors per pista
Desenvolupem la tècnica, la tàctica, el compliment del reglament i el fair-play del joc. 
Introduïm la preparació física i impulsem la competició per equips i tornejos no federats. 

joves

Dimarts i dijous de 18:30h a 20:15h
Dissabte de 9:15h a 11h

horaris

classes particulars abonaments per a 1 persona

soci no soci

1 persona

2 persones

135 € 155 €

3 persones 60 € 70 €

85 € 95 €

soci no soci

5 sessions

10 sessions

170 € 195€

320 € 370 €

sessions d’1 hora de duració

preus mensuals. 
pagament trimestral
temporada 2019-2020

preus

· Els socis juniors i antics cursetitstes tindran un descompte del 50% a la matrícula si 
formalitzen la inscripció abans del 15 de juiol. Matrícula 19,90€
· Al contractar més d’una activitat extraescolar 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. 

56€ 97€ 62€ 106,75€125€ 137,5€

Activitat
soci

1 dia 2 dies

Mini tennis

Iniciació

Perfeccionament

no soci

1 dia 2 dies3 dies 3 dies

39€ 66,5€ 43€ 73,5€

73,5€

86€ 94,5€

94,5€39€ 66,5€ 43€86€

56 € 97 € 125 € 62 € 106,5 € 137,5 €

Competició

59,95€ 113€ 66€ 125€

Joves 

Precompetició 145€ 159,50€

59,95€ 113€ 66€ 125€145€ 159,50€



Les inscripcions per a socis i alumnes de la temporada anterior seran a partir del 
17 de juny, per a nous alumnes a partir del 25 de juny.

Per formalitzar la inscripció s’haurà de portar:

  - DNI original del tutor
  - Dades bancàries 
  - Abonament de la matrícula (inclou samarreta de regal)
  - Primer pagament en efectiu o targeta

Per a més informació podeu escriu-re un e-mail a la direcció de l’escola de 
tennis i es posaran en contacte amb vosaltres: 
coordinacion.tenis.santboi@accura.es

Àccura Sant boi, club de tennis federat per:

Áccura Sant Boi

93 640 66 86 
coordinacion.tenis.santboi@accura.es

www.clubsaccura.es

Pollancres, 2 · 08830 Sant Boi

dates i horaris

inscripcions

Els cursets són de caràcter anual, coincidint amb el calendari escolar. 
Inici de temporada: 
 - Inici de pretemporada 2 de setembre. 
 - 1r trimestre: del 30 de setembre al 12 de desembre
 - 2n trimestre: del 8 de gener al 4 d’abril
 - 3r trimestre: del 14 d’abril al 20 de juny
Durant el mes de setembre es duran a terme les proves de nivell de forma gratuïta.


