
El Club Tennis Natació
Sant Cugat
Des de fa més de 50 anys, el Club Tennis Natació 
Sant Cugat és tot un referent esportiu i social al 
Vallès. Les seves instal·lacions s’estenen al llarg 
de 36.000 m2 al bell mig de la natura, en l’entorn 
inigualable del Parc Natural de Collserola.  

Els socis i usuaris del Club tenen al seu abast 
un gran nombre de serveis i instal·lacions on 
relacionar-se i practicar esports, principalment 
tenis, pàdel, natació i futbol. A l’exterior disposen 
d’una piscina de 25 metres, 16 pistes de tenis, 
10 de pàdel i àmplies zones de bosc, a més d’un 
frontó i una pista poliesportiva.

L’edificació principal del conjunt és la Casa Club, 
on s’ubiquen diverses sales d’ús social i un res-
taurant. En espais interiors també destaca la zona 
d’aigües, que compta amb Spa i amb una piscina 
de 15 metres, i les sales on es duen a terme les 
activitats del gimnàs del Club, el Reset-Gym. 

Al llarg de l’any, el CTNSC organitza nombroses 
trobades esportives i festives, com els tornejos 
“Pares i Fills” o els sopars de germanor. Esportiva-
ment, destaquen les seves escoles de tenis –en el 
Top 5 dels clubs catalans-, de pàdel i natació.

CLUB TENNIS NATACIÓ SANT CUGAT
Camí del Crist Treballador s/n  ·  08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
T. 93 674 14 53   ·   info@ctnsc.org   ·   www.ctnsc.org
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ESCOLA DE DANCE
Per a nens entre 8 i 15 anys, nascuts entre 2006 i 2014



L’escola de Dance
Arrenquem una escola nova al Club! Aquest serà el lloc 
de tots els nens i nenes que vulguin gaudir del ball.
Lluny de la raqueta oferim una versió d’expressió 
corporal i moviment, amb un nou concepte dins de les 
nostres instal·lacions. Aprendran a seguir coreografies i 
es divertiran al ritme de la música.
L’escola de Dance té com a objectiu principal fer créixer 
com a persones les seves ballarines i ballarins a través 
de la dansa, inculcant valors d’educació, disciplina, 
tolerància, companyonia i esperit esportiu.
La disciplina que treballem és el BROADWAY JAZZ, 
coneguda també com a jazz musical, dansa teatral o 
jazz. Aquest estil comparteix la base amb eel ballet 
clàssic, però es despunta amb moviments característics 
de maluc, contraccions del centre i aïllaments de les 
diferents parts del cos. Es treballa la coordinació, la 
flexibilitat, la força, la capacitat i rapidesa en la retenció 
i execució, l’estil propi, entre d’altres...
PRE-DANSA 
Comença la gran aventura de la dansa!! Els més petits 
s’inicien en la gran exploració del divertit món de la 
dansa i la música.
Amb les classes d’iniciació a la dansa començaran 
a introduir-se en la disciplina, on enriquiran la seva 
musicalitat, disciplina i coneixement del cos a través 
d’exercicis creatius, de coordinació i amb molt de ritme.
DANSA 1 I DANSA 2 
Amb les classes de Dansa 1 i Dansa 2 començarem a 
aprofundir una mica més amb la tècnica de l’estil. 
Segons el musical, l’època i la ubicació que es treballi en 
cada coreografia, podran adaptar-se a diferents ritmes 
i estils musicals aconseguint una gran qualitat de 
moviment i estil personal. Combinarem les classes amb 
trucs, girs i salts acrobàtics.

Normativa
PUNTUALITAT 
Els alumnes han d’arribar puntuals a classe. Els 
exercicis d’escalfament són indispensables per a la 
preparació del cos i prevenir lesions. L’alumne que 
arribi un cop ja hagin passat 10 minuts de l’hora 
d’inici, haurà de seure com a espectador.
INDUMENTÀRIA 
La indumentària, com a qualsevol disciplina acadèmi-
ca, és molt important per normativa i seguretat. No es 
deixarà entrar a classe a cap alumne que no compleixi 
amb les normes d’indumentària reglamentàries.

PRIVACITAT 
Per mantenir l’ordre i la concentració dels alumnes, 
no està permès l’entrada d’amics ni familiars a l’aula. 
Durant el curs s’organitzaran representacions on es 
podrà contemplar el treball i l’evolució de l’alumne.
PROTECCIÓ 
Per la seguretat de l’alumne, no es pot fer fotos ni 
gravar vídeos a l’aula per amics ni familiars. Durant 
les  representacions on es podran realitzar fotografies 
i vídeos.

Indumentària
• Els cabells han d’estar ben recollits, sense cap cabell 
que pugui molestar a la cara. Preferiblement amb una 
cua o monyo.
• Per seguretat de l’alumne no estan permeses les joies, 
collarets, arracades llargues, rellotges i els xiclets.
• S’ha de portar roba ajustada per poder veure les línies 
i col·locació de l’alumne, per poder corregir de forma 
més precisa i personalitzada.
• S’han de fer servir sabates de dansa. Per a una bona 
utilització i higiene, es prega que només s’utilitzin dins 
l’aula.

Indumentària recomanada 
DECATHLON

Tarifes
1 dia/setmana socis 44 €/mes

2 dies/setmana socis 60 €/mes

1 dia/setmana no socis 880 €/any

2 dies/setmana no socis 1.200 €/any

Horaris

Pagaments
Tots els pagaments de les escoles són mensuals, de 
setembre a juny (10 mesos). Els socis gaudiran dels 
següents descomptes en la quota mensual: 
• 5% pel 2n germà  
• 10% a partir del 3r germà
Els pagaments dels alumnes no socis es faran 
trimestrals, seguint la següent periodització:  
• 50% l’1 de setembre  
• 25% l’1 de gener 
• 25% l’1 d’abril
Els no socis gaudiran del següent descomptes en la 
quota mensual:  
• 10% per familiars de socis

Pre dansa 2017-2016 Dimarts i/o dijous de 17.15 a 18.15

Dansa 1 2015-2013 Dimarts i/o dijous de 18.15 a 19.15

Dansa 2 2012-2009 Dimarts i/o dijous de 19.15 a 20.15

NOIES PRE-DANSA

NOIS

NOIES DANSA 1

NOIES DANSA 2

Medias puntas danza 
clásica suela partida de 

tela stretch salmón

Medias puntas danza 
clásica suela partida tela 

stretch negro

Punteras de Microfibra 
con Forro de Felpa 

HELENA INDIGO

Punteras de Microfibra 
con Forro de Felpa 

HELENA INDIGO

Short de danza moderna 
talle alto negro ceñido 

niña

Medias Ballet Domyos 
Niña Convertibles Rosa

Mallas de Ballet Domyos 
Niño Negro

Medias Ballet Domyos 
Niña Sin Pies Negro

Medias Ballet Domyos 
Niña Sin Pies Negro

Maillot ballet Niña 
Starever negro

Short de danza moderna 
talle alto negro ceñido 

niña

Maillot ballet Niña 
Starever rosa palo

Camiseta gimnasia 
manga corta básica 
100% algodón Niños 
Domyos 100 negro

Maillot ballet Niña 
Starever negro

Maillot ballet Niña 
Starever negro


