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(IN): Interiors màxim 6 persones
* Sessions de 30’

El Cercle es reserva el dret de modificar 
d’horaris o sessions segons meterología 
o causes de força major.



C L A S S E S AADD

CARDIOFIT FITWORK

HIIT 

Treball d’intervals 
Entrenament mitjançant intervals d’alta intensitat i 
de curta durada, amb d’altres d’intensitat moderada 
amb recuperació activa. Busquem el treball anaerò-
bic cardiovascular. Millorem la capacitat atlètica ge-
neral del cos i el cor. 

CORES EXPRESS

Sessió de 15 minuts
Sessió de 15 minuts on realitzem exercicis per enfor-
tir la faixa abdominal.

PILATES

Cos i ment
Combinació i conexió de la respiració amb movi-
ments fluids i precissos on millorem la movilitat arti-
cular, enfortim la faixa abdominal en diferents posi-
cions del cos (bipedestació, supinació, pronació i 
lateral) 

Cos i ment
Mateixa sessio que Pilates però més dinámica i 
enfocat amb un treball de planxes i exercicis per 
enfortir el Core.

KUNDALINI IOGA 

Cos ment / alt control corporal
Ioga dinàmic i vital, on treballem el desbloqueix del 
cos i ment a través de la movilització de la energía 
vital, fent énfasis a tècniques de respiració.

HATHA IOGA 

Cos ment / alt control corporal
Creem un equilibri entre energies masculines i feme-
nines que existeixen a dins de nosaltres mateixos. 
Mitjançant postures per aconseguir l’equilibri entre 
força i elasticitat.

BODY PUMP

Tonificació
Treball de la força resistència dels principals grups 
musculars del cos, mitjançant barres i discos.
Moviments aïllats senzills i molt marcats. Augmen-
tem el metabolisme basal ajudant en la tasca de la 
pèrdua de pes a llarg termini.

ACTIVA’T SENIOR  

Activitat de tonificació, estiraments i cardiovascu-
lars per a majors de 65 anys.

Capacitat cardiovascular i tonificació general.
Sessió on millorem la resistència  cardiovascular 
combinant aquesta amb exercicis de tonificació ge-
neral amb o sense material.

Tonificació funcional
Treball de tonificació amb exercicis funcionals utilit-
zant principalment el propi pes com a resistència en 
contra la gravetat, busquem l’esgtament muscular 
treballant tot el cos amb o sense material.

CORE/ PILATES

Intensitat mitja

Intensitat alta Intensitat mitja

Intensitat moderada Intensitat moderada

Intensitat baixa Intensitat baixa

Intensitat mitja/alta Intensitat baixa

CICLO 

Capacitat cardiovascular 
Pedalem sobre una bicicleta estàtica amb treball 
biomecànic molt semblant a la bicicleta de carrete-
ra. Sessió amb diferents cadències i resistències, 
planificada amb uns objectius concrets.

AQUA GYM 

Mobilitat i força general. Sense impacte.

Intensitat mitja/alta Intensitat moderada

Intensitat mitja/alta
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