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CURS INTENSIU DE PÀDEL A L’ESCOLA NOVA.   A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA. 

 
Benvolguts pares, ens plau comunicar-vos que estem organitzant el Curset Intensiu de Pàdel a l'Escola. Us animem a 

fer-ne difusió i animar els vostres nens que, si en tenen ganes, s'apuntin a fer el curset a l'estiu. 

 

Durada del curset i preu de l'activitat: 

 

Del 23 de juny al 22 de juliol de 2022. El dia 24 de juny i el 4 de juliol són festa, no hi haurà activitat. 

  Preu del curset = 178€  (- 10% dte. TOT EL CURSET = 160€)  

  Preu per setmanes, si és el cas =  36€ (4 dies); 44€ (5 dies) 

Preu per dia esporàdic = 10€ 

 

Horaris oferts: 

 

- De dilluns a divendres, de 17:15 h a 18:15 h. 

- De dilluns a divendres, de 18:15 h a 19:15 h. 

- De dilluns a divendres, de 19:15 h a 20:15 h (adults) 

 

 

PLACES LIMITADES I INSCRIPCIÓ PER ORDRE DE MATRÍCULA. A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA. 

 

* Podeu apuntar els nens segons l'horari que us vagi millor. Tanmateix, per poder treballar per nivells, podrem aconsellar 

fer canvi d'hora per tal de gestionar els grups.  

* Els grups es faran sempre i quan hi hagi un nombre adequat de nens i puguem treballar l’activitat per nivells. 

 

Què cal portar: 

 

- Roba còmode per a l'activitat.  

 

Funcionament: 

 

Treballarem per nivells per poder aprendre o millorar la tècnica. A l'hora de les inscripcions, veurem si hem de fer algun 

canvi d'hora per tal de poder treballar correctament per grups d'edat i nivell. 

 

El primer dia del curset quan acabem l'activitat us presentarem els monitors i ells us explicaran el funcionament de 

l'activitat. En cas que tingueu qualsevol dubte o vulgueu informació durant el curset, no dubteu a preguntar-nos. 

 

 

Què cal fer per apuntar-los: 

 

Heu d’omplir el formulari que trobareu en el següent link: 

 

https://forms.gle/c1PkKfyTthGoSQ6A7 

 

 

Per qualsevol dubte, ens podeu escriure al correu: esplaicampus@lanova.cat  
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Pagament alumnes de l’Escola: El dia 8 de juny se us cobrarà l’import corresponent de l’Intenstiu de Pàdel 

(com habitualment pagueu els rebuts de l’Escola). *En el cas que es facin canvis una vegada fet el pagament, 

les devolucions corresponents es realitzaran durant el mes de setembre.   

 

Pagament alumnes de fora de l’Escola: Els alumnes de fora de l’Escola haureu de passar per Secretaria 

(C/Puig Novell 18) a fer el pagament corresponent a l’Intensiu de Pàdel del 13 al 17 de juny. No es podrà 

començar l’Intensiu si no s’ha fet el pagament en aquestes dates. *En el cas que es facin canvis una vegada 

fet el pagament, les devolucions corresponents es faran el 22 de juliol.  

 


