
HORARIS DE L’ESCOLA DE PÀDEL · Nadal 2021 

DIES FESTIUS 
 

Els següents dies no hi haurà entrenaments de l'Escola de Pàdel: 

DESEMBRE 
- Divendres 24 de desembre  

- Divendres 31 de desembre 

GENER 
- Dissabte 1 de gener 

- Dimecres 5 de gener 

- Dijous 6 de gener 

El dia 8 de gener, els entrenaments tornen al seu horari habitual. 

HORARIS ESCOLA DE PÀDEL 
 
Del 27 de desembre al 8 de gener, els horaris d'entrenaments seran els següents: 

- Iniciació i Perfeccionament: Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 hores. 

- Tecnificació i Competició: Dilluns, dimecres i divendres 

- Pista: de 15.30 a 17.30 hores 

- Físic: de 17.30 a 18.30 hores 

- Iniciació i Perfeccionament (dissabtes): De 9.30 a 11.00 hores 
 

 

 

HORARIS DE L’ESCOLA DE FUTBOL · Nadal 2021 

DIES FESTIUS 
 

Els següents dies no hi haurà entrenaments de l'Escola de Futbol: 

DESEMBRE 
- Divendres 24 de desembre  

- Divendres 31 de desembre 

GENER 
- Dimecres 5 de gener 

- Dijous 6 de gener 

El dia 7 de gener, els entrenaments tornen al seu horari habitual. 

HORARIS ESCOLA DE FUTBOL 
Del 27 de desembre al 6 de gener, els horaris d'entrenaments seran els següents: 

- Prebenjamins: Horari de 15.30-17.00 hores. 

- Benjamins: Horari de 15.30-17.15 hores. 

- Alevins: Horari de 15.30-17.15 hores. 

- Infantil: Horari de 15.30-17.15 hores. 

- Cadet: Horari de 17.30-19.00 hores. 

- Juvenil: Dilluns i dimecres de 19.45-21.15 hores.  
-  

-  

-  

Nota: L'alumne ha d'assistir al seu dia habitual d'entrenament. Els entrenaments de la Bòbila es duran a terme al 
Cercle des del 20 de desembre fins al 3 de gener.  

 

 

 



HORARIS DE L’ESCOLA DE NATACIÓ · Nadal 2021 

DIES FESTIUS 
 

Els següents dies no hi haurà entrenaments de l'Escola de Natació: 

DESEMBRE 
- Divendres 24 de desembre  

- Divendres 31 de desembre 

GENER 
- Dissabte 1 de gener 

- Dimecres 5 de gener 

- Dijous 6 de gener 

El dia 8 de gener, els entrenaments tornen al seu horari habitual. 

HORARIS ESCOLA DE NATACIÓ 
 
Del 27 de desembre al 8 de gener, els horaris d'entrenaments seran els següents: 

- Cursets: De dilluns a divendres de 15.30 a 16.15 i de 16.20 a 17.05. Dissabte horari habitual. 

- Sincronitzada: Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 hores 

- Equip Escolar (Jaume): Dilluns, dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 hores. 

- Nadons amb pares: No hi haurà classe des de 23 de desembre fins al 7 de gener (ambdós dies inclosos)  
 

 

 

HORARIS DE L’ESCOLA DE TENNIS · Nadal 2021 

DIES FESTIUS 
 

Els següents dies no hi haurà entrenaments de l'Escola de Tennis: 

DESEMBRE 
- Divendres 24 de desembre  

- Divendres 31 de desembre 

GENER 
- Dissabte 1 de gener 

- Dimecres 5 de gener 

- Dijous 6 de gener 

El dia 7 de gener, els entrenaments tornen al seu horari habitual. 

HORARIS ESCOLA DE TENNIS 
Del 27 de desembre al 8 de gener, els entrenaments es mantenen en el seu horari habitual. 

-  
-  

-  

 


