
ESCOLA DE 

2019-2020

BASE - ADULTS



MINITENIS
Per a nens i nenes nascuts el 2014 i 2015 
De dilluns a dijous, de 17.45 a 19.00 
Dissabtes, d’11.30 a 12.30, nascuts el 2014 
Dissabtes, de 12.30 a 13.30, nascuts el 2015

INICIACIÓ
Per a nens i nenes nascuts entre el 2009 i 2013 
De dilluns a dijous, de 17.45 a 19.00 
Dissabtes, d’11.30 a 12.30, nascuts entre el 2009 
i 2011 
Dissabtes, de 12.30 a 13.30, nascuts el 2012 i 2013 
Les classes de dilluns i dimecres es faran a les 
pistes d’herba 
Opció 1: un dia, a escollir entre dilluns, dimecres 
i/o dissabtes (aquest últim, només per a socis) 
Opció 2: dos dies, dimarts i dijous

L’escola de Tenis
El tenis és l’esport de capçalera del CTNSC i la seva escola de tenis, una de les més importants de Cata-
lunya. Fa més de 50 anys que les pistes del Club acullen nombroses competicions i que l’escola prepara a 
nens i adults que volen créixer en l’esport de la raqueta.

Al llarg de la història, el CTNSC ha rebut la visita de grans jugadors i jugadores internacionals i de la seva 
escola han sortit tenistes destacats. 

El Club disposa de 16 pistes de tenis: 11 de terra batuda, 2 ràpides i 3 pistes de gespa artificial.

Actualment, l’escola de tenis del CTNSC es divideix en l’escola de competició (en categories benjamí, 
aleví, infantil, cadet, júnior i alt rendiment); i l’escola de formació, on tenen cabuda alumnes de 4 anys 
en endavant: Mini Tenis (4-5 anys); Iniciació (6-12 anys); Perfeccionament aleví, infantil, cadet i júnior; i 
Escola d’adults, tant d’iniciació com de perfeccionament.

Al llarg de la temporada, el CTN organitza i acull diverses competicions de tenis, tant oficials, com de caire 
social, d’escola, campionats interclubs, etc., en totes les categories d’edat.

PERFECCIONAMENT
Per a nens i nenes nascuts entre el 2006 i 2008 
De dilluns a dijous, de 19.00 a 20.15 
Dissabtes, de 10.30 a 11.30 
Les classes de dilluns i dimecres es faran a les 
pistes d’herba 
Opció 1: un dia, a escollir entre dilluns, dimecres 
i/o dissabtes (aquest últim, només per a socis) 
Opció 2: dos dies, dimarts i dijous

MANTENIMENT
Per a nens i nenes nascuts entre el 2000 i 2005 
Dimarts i dijous, de 20.15 a 21.45

ESCOLA D’ADULTS
De dilluns a dijous, de 20.15 a 21.45 
(un dia a la setmana, a escollir)



ATENCIÓ:
És obligatori disposar de la llicència. El club gestionarà el tràmit i es cobrarà l’import de la llicèn-
cia a part, en funció de l’edat de cada alumne i el moment de la inscripció.
Serà obligatòria la compra de l’equipació. Es facturarà durant el primer trimestre del curs i estarà 
formada per una samarreta i un pantaló curt.
Inici del curs: 12 de setembre.
L’horari de l’escola de tenis es regeix pel calendari escolar.
Els dissabtes 2 de novembre i 7 de desembre no hi haurà escola de tenis.
Descomptes: 5% de descompte en la quota mensual pel 2n germà i un 10% a partir del 3r 
germà (exclusiu socis).

Tarifes
Socis (mensual*) No socis (anual)

1 dia 
dissabte

1 dia entre 
setmana

2 dies 3 dies 1 dia 
dissabte

1 dia entre 
setmana

2 dies 3 dies

Mini tennis 35 € 43 € 48 € 757 € 836 €

Iniciació 40 € 50 € 70 € 84 € 853 € 1.067 € 1.496 €

Perfeccionament 40 € 50 € 70 € 84 € 853 € 1.067 € 1.496 €

Manteniment 73 € 1.100 €

Escola d’adults 200 € / trimestre

* El preu per a socis és mensual. Total de 9 rebuts.

Socis:
Inscripcions a partir de l’1 de juliol per email a 
recepció@ctnsc.org o presencialment.
Els pagaments són mensuals, d’octubre a juny.
Poden escollir un, dos o tres dies, de dilluns a 
dissabte.

No socis:
Inscripcions no socis a partir del 15 de juliol 
presencialment a la recepció del Club.
Els pagaments es faran trimestrals, 50% l’1 de 
setembre, 25% l’1 de gener i 25% l’1 d’abril.
Poden escollir un, dos o tres dies de dilluns a 
divendres.

Opcions d’Inscripció



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

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, 8 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.


