
CIRCULAR DE PÀDEL – Activitats per a les famílies

Benvolgudes famílies,

Us informem de les activitats de Pàdel que l’Escola ha preparat per a aquest curs

2021/2022.

Com cada any oferim:

• Classes particulars de tecnificació.

• Reserva de pistes de pàdel.

• Lligues Socials per a adults.

• Jornades socials - comunitat educativa.

Destaquem: l’horari de les activitats de pàdel és de 18:00 a 22:00 cada dia i els dissabtes

de 8:00h a 14:00h.

1- CLASSES PARTICULARS DE TECNIFICACIÓ

Els monitors de l’Escola faran classes particulars de tecnificació a tots els pares i mares,

amics i familiars que ho vulguin.

Les classes seran d’1 hora de durada i es podran fer individualment o en grups de 2, 3 o 4

participants.

Enguany l’Escola posarà a disposició dels pares packs de classes a consumir durant tot el

curs escolar. D’aquesta manera gaudireu de major flexibilitat a l’hora de realitzar aquestes

classes.

DISPONIBILITAT HORÀRIA:

De dilluns a divendres de 18:00h a 22:00h.

Dissabtes de 8:00h a 14:00h.



TARIFA DE CLASSES PARTICULARS DE PÀDEL:

( tots els preus són per persona )

PACK 1 CLASSE

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones

    

26,00 € 15,00 € 11,00 € 9,00 €
    

PACK 4 CLASSES

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones

    

96,00 € 56,00 € 40,00 € 32,00 €
    

PACK 10 CLASSES

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones

    

230,00 € 130,00 € 90,00 € 70,00 €

IMPORTANT:

Trobareu el formulari d’inscripció a les classes particulars a l’enllaç següent: Pàdel Adults

Cal que empleneu amb tota la informació que se sol·licita.

2- RESERVA DE PISTA

Us recordem que podeu reservar les pistes de pàdel de l’Escola sempre que estiguin

disponibles (heu de mirar disponibilitat al web de l’Escola abans de fer la reserva).

https://www.petitestellanova.cat/reservar-padel

https://forms.gle/jDqF1Gds4WN2nR278


El preu per pista (1 hora) és de 24€ pels pares i familiars de l’escola i de 30€ per a

persones externes. La fitxa de la llum costarà 1€/hora i s’haurà de comprar a recepció.

Podreu fer ús dels vestuaris.

El pagament de la reserva s’ha de fer a la Recepció de La Nova deu minuts abans de la

sessió.

3- LLIGUES SOCIALS

Com cada any organitzarem dues lligues socials durant el curs.

A l’inici del curs 21-22 us farem arribar la circular amb la informació detallada de la 10a

Edició de la Lliga de Pàdel “ La Nova”.

4- JORNADES SOCIALS - COMUNITAT EDUCATIVA

Enguany l’Escola, conjuntament amb l’AMPA, prepararem vàries jornades d’Escola Oberta

per les famílies. Durant aquestes jornades “dissabtes” posarem a la vostra disposició les

instal·lacions de l’Escola i muntarem activitats de pàdel, futbol, bàsquet, piscina, ... per a

que puguem gaudir-ne tots plegats!

Atentament,

Departament d’Activitats Extraescolars

Petit Estel – La Nova


