
SPORT SUMMER KIDS

Anglès i Esport, 
els nostres pilars

2019



Torns:
Opció A matí (de 9.00 a 13.45)
Opció B matí i dinar (de 9.00 a 15.00)
Opció C tot el dia (de 9.00 a 17.00)

Servei despertador: obrim a les 8.30 
(gratuït)

Setmanes:
1a setmana del 25 al 28 de juny (4d)
2a setmana del 1 al 5 de juliol
3a setmana del 8 al 12 de juliol
4a setmana del 15 al 19 de juliol
5a setmana del 22 al 26 de juliol
6a setmana del 2 al 6 de setembre

SPORT SUMMER KIDS
Per a nens de 3 a 8 anys
Nascuts entre 2011 i 2016

Objectius:
L’anglès serà la llengua vehicular. 

Els monitors els parlaran en anglès 
des del primer dia per interioritzar 
la gramàtica elemental i millorar 
la capacitat de comunicació, 
pronunciació i comprensió oral.

Practicaran els principals esports 
del club (tenis, piscina, pàdel...) 
aplicant les seves regles i treballant 
conjuntament amb els companys de 
grup.

Es realitzaran jocs, dinàmiques, 
tallers i activitats diverses amb 
l’objectiu de fomentar la cohesió del 
grup.

Activitats:
Tenis, natació, futbol, pàdel, handbol, 
bàsquet i més esports. Tallers, 
manualitats, gimcanes, jocs de 
pistes, etc.

Coordinadors:
Manu Navas: 633 676 087
Marc Llonch: 617 721 949
manu.navas@ctnsc.org

Anglès
l’idioma principal

de les estades

Activitats extres

4 de juliol
 La Gran Acampada
 Suplement de 30€

18 de juliol
 La Gran Acampada
 Suplement de 30€

Inscripcions:

Socis: Per email a recepcio@ctnsc.
org o presencialment en la recepció 
del Club.

No socis: Presencialment en la 
recepció del Club.



PER A MÉS INFORMACIÓ
T. 93 674 14 53

recepcio@ctnsc.org
www.ctnsc.org

Condicions:

Preus especials per a socis i nets de 
socis.
Segon germà (5% dte.) A partir del 3r 
germà (10% dte.).
Descompte especial d’un 5% a socis 
inscrits a partir de 3 setmanes.
És imprescindible portar el número del 
CATSALUT del nen/a.
En cas de baixa, un cop iniciada l’activi-
tat, no es retornarà l’import ja pagat.

Forma de pagament:

Socis: 50% en formalitzar la inscripció i 
la resta un cop iniciada l’activitat.
No socis: en efectiu, targeta o transfe-
rència el 100% al formalitzar la ins-
cripció. (format de pagament online 
disponible al mes de maig)

SOCI NO SOCI

Matí 85,00€ 125,00€

Matí + Dinar 130,00€ 190,00€

Tot el dia 160,00€ 215,00€

SOCI NO SOCI

Matí 100,00€ 145,00€

Matí + Dinar 155,00€ 220,00€

Tot el dia 190,00€ 255,00€

TARIFES
Primera setmana (4 dies)

Resta de setmanes



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.

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


