


Transport
A partir del 12 de setembre
De dilluns a divendres, només d’anada, hi haurà servei gratuït d’autobús cada dia laborable amb el 
recorregut i horari següents:

17:25h Estació d’autobusos (Hostal del Fum)
17:40h Passeig Comte d’Egara (Hospital St.Llàtzer)
17:45h C/ Independència (Est. Nord- Opencor)
17:50h Plaça de l’Aigua

17:55h Club Egara

S’aplicaran els següents descomptes per germans: A partir del tercer fill inscrit d’una família a 
qualsevol escola esportiva, s’aplicarà un descompte del 25% a l’activitat en què estigui(n) inscrit(s) 
el(s) fill(s) que es bonifiquen.

No es faran devolucions de les matrícules abonades en cas de baixa de l’alumne a qualsevol escola 
esportiva.
En el cas de les escoles esportives que tinguin opció de pagament anual no es tornarà la part 
proporcional en cas de baixa de l’alumne. 

Descomptes

Política de devolucions





Eine

        Objectius
Es realitzen tots els esports de manera rotativa (dos 
esports cada dissabte). L’objectiu d’aquest curs és fer 
que els nens i nenes coneguin i es familiaritzin amb 
les nostres disciplines esportives, la base per després 
començar a practicar-los amb una motricitat més ben 
adaptada.
Amb aquest objectiu coneixeran i provaran els 
diferents esports que es practiquen al club: hockey, 
tennis, pàdel, bàsquet, patinatge i natació. Son esports 
molt diferents, una manera d’enriquir la motricitat i la 
destresa de cada nen i nena.

Per a nens i nenes de 3 a 5 anys. Inici de temporada 16 de setembre de 2017.
Matrícula gratuïta. 

Aprenc a patinar, a nedar...jugo a tennis, a pàdel, a bàsquet, a hockey, faig psicomotricitat. Cada dissabte al 
matí faig dos esports diferents i jocs molt variats amb els meus amics. M’ho passo bé, conec molts esports i 
molts nens i nenes.

      Horaris
Dissabtes de 10.00h a 12.00h.
*L’escola d’Eine seguirà el Calendari Escolar 
respecte els festius.

       Preus
Pagament bimensual de 104,50 euros (material 
esportiu inclòs: patins, raqueta i stick).

       Venciments
Setembre 2017, novembre 2017, gener 2018, març 
2018 i maig 2018.

Més informació a eine@egara.cat

4





Activitats Dirigides Infantils

Ballet

INICI  TEMPORADA: 12 de setembre de 2017

El ballet  és la base de totes les danses, per això és 
important iniciar-se en el món de la dansa en aquesta 
disciplina. Al Club Egara introduïm als nens/es des 
de ben petits d’una manera fàcil i divertida, ajudant-
los a comprendre i desenvolupar l’amor per la dansa,  
assolint habilitats rítmiques, creativitat i control del 
propi cos.

        Edats: 4 i 5 anys
        Horaris: Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30h

Modern Jazz

INICI  TEMPORADA: 12 de setembre de 2017

És una disciplina basada en la dansa clàssica amb 
influències de la dansa moderna, on s’inclouen 
moviments com girs, torsions...

       Edats: 5 a 7 anys
       Horaris: Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30h

Activitats gratuïtes per a socis.
Aquestes activitats comporten una disciplina que volem fomentar juntament amb el respecte, la sensibilitat, 
la creativitat i la companyonia.

És obligatori fer inscripció per a totes les activitats dirigides infantils (places limitades). Més informació a alexmarin@egara.es
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Jazz

INICI TEMPORADA: 12 de setembre de 2017

És una fusió de diversos estils de ball, conjuga en una sola 
activitat el maneig i desenvolupament de les habilitats 
corporals, la imaginació, l’expressivitat i la sensibilitat 
artística.

       Edats: de 6 a 15 anys
       Iniciació -> Divendres 17:30 a 18:30h
       Intermig -> Dimarts i dijous 17:30 a 18:30h
       Nivell Avançat -> Dilluns i dimecres 17:30 a 18:30h

BALLA AMB EL COR, ELS COS ET SEGUIRÀ

Judo

INICI  TEMPORADA: 12 de setembre de 2017

El Judo és un dels quatre estils principals de lluita esportiva 
que es practica sobre tatami, creat per Jigoro Kano al Japó, 
el qual va eliminar totes les tècniques perilloses per la 
integritat física de la persona.
Es tracta d’un esport olímpic recomanat per la organització 
mundial de la salut.

         Edats:  de 4 a 12 anys
        Horaris: 
 Dilluns o dimecres de 17:30 a 18:30h (4 i 5 anys)  
 Dimarts i dijous de 17:30 a 18:15 ( 6 i 7 anys )
 Dimarts i dijous  de 18:15 a 19:15h (De 8 a 12 anys)

      PREU MATRÍCULA: 65€ (Inclou llicència federativa 
2018 i el cinturó si s’escau)
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PISTA / HORARI 17:30 - 1830h 17:30 - 18:30h 17:30 - 18:30h 17:30 - 18:30h 17:30 - 19:30h

EGARA GRUP       4
GRUP    4.1 GRUP     3

GRUP   2
GRUP   4

GRUP       1
GRUP    1.1
GRUP       3

GRUP    1 - 1.1
GRUP            2

PISTA / HORARI 18:00 - 20:00h - 18:00 - 20:00h - -

CAN JOFRESA GRUP       1
GRUP    1.1

- GRUP       1
GRUP    1.1

- -

Patinatge Artístic

INICI TEMPORADA: 04 de setembre de 2017

El patinatge artístic sobre rodes és un esport molt complert que proporciona molts beneficis corporals, millorant 
l’equilibri, la coordinació o la potència muscular entre altres. Es tracta d’un esport on es combinen elements tèc-
nics i artístics.

        HORARIS I NIVELLS:  Agrupem  als patinadors/es en  diferents nivells segons proves escolars i federatives, 

fent grups homogenis per poder avançar molt més en el seu nivell.

GRUP 1 i GRUP 1.1 (Nivell B-A i Certificat) - GRUP 2 (Nivell C) - GRUP 3 (Nivell D)
GRUP 4 (Nivell E) - GRUP 4.1  (Minis)

       Edats: a partir de 4 anys
       Obligatori: Fer inscripció del curs (Places limitades)

      PREU MATRÍCULA: 100€ (Inclou Llicencia federativa any 2018 i despeses proves i competicions)
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GOOOOL!!

Escola de Hockey
Inici de temporada 12 de setembre de 2017

El 12 de setembre començaran oficialment les activitats de l’Escola de Hockey al Club. La temporada 2017-
2018 s’adreça a tots els nens i nenes que tinguin entre 5 i 15 anys (nascuts entre el 2002 i el 2012).

La direcció de l’Escola anirà a càrrec del Sr. Pau Quemada, amb la col·laboració d’un grup de coordinadors i 
monitors especialitzats, així com jugadors de DHM i DHF, entre els quals hi ha internacionals, olímpics i ex-
olímpics.

Més informació a hockey@egara.es i hockeyescola@egara.es
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      Matrícula
160 euros
La matrícula i les quotes inclouen la llicència federativa 
amb les corresponents cobertures d’assistència sanitària 
i responsabilitat civil individual, els serveis de transport 
diari, arbitratges i un val de material esportiu de l’Escola 
de Hockey.

      Quotes
Novembre 2017/ Febrer 2018/ Maig 2018
Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí 5x5 i Pre-benjamí 3x3 -> 
110 euros/ trimestre
Escolar -> 92 euros/ trimestre
Iniciació al hockey -> 80 euros/ trimestre
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

Cadet masculí  (2002-2003) de 18.00h a 20.00h de 18.00h a 20.00h de 18.00h a 19.30h*

Cadet femení  (2002-2003) de 18.00h a 20.00h de 18.00h a 20.00h de 18.00h a 19.30h*

Infantil masculí  (2004-2005) de 18.00h a 20.00h de 18.30h a 20.30h

Infantil femení  (2004-2005) de 18.00h a 20.00h de 18.00h a 20.00h

Aleví masculí  (2006-2007) de 18.00h a 19.30h de 18.00h a 20.00h

Aleví femení  (2006-2007) de 18.00h a 19.30h de 18.00h a 20.00h

Benjamí 5x5 masculí  (2008-2009) de 18.00h a 19.30h de 18.00h a 19.30h

Benjamí 5x5 femení (2008-2009) de 18.00h a 19.30h de 18.00h a 19.30h

Pre-benjamí 3x3  (2010) de 18.00h a 19.30h de 18.00h a 19.30h

Escolars  (2011) de 18.00h a 19.30h de 10.30h a 12.00h

Iniciació  (2012) de 10.30h a 12.00h

*Les categories de cadet masculí i femení faran una rotació pels entrenaments de divendres.

confiar en l’equip és la clau de l’èxit

Imatge corporativa  |  Disseny editorial 
Publicitat  |  Disseny de producte  |  Web
Multimèdia  |  Gestió de xarxes socials
Impressió  |  Fotografia  |  Retolació
Stands  |  Regal promocional...  

DISSENY I COMUNICACIÓ

WWW.GENERIC.CAT

   Cremat 27, 2n  •  08221 Terrassa (BCN)

T. 93 780 11 02  •  F. 93 780 77 15  •  info@generic.cat  

Horaris Escola Hockey Temporada 
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Un espai professional al servei de les persones
i de les organitzacions esportives.

per als practicants de l'activitat física.
El millor equip

Unitat de Medicina de l'Esport

www.aptimacentreclinic.com
www.cot.cat

Àptima
Medicina de l’Esport
MútuaTerrassa

Plaça Dr. Robert, 5
08221 TERRASSA
Tel. 93 736 70 26

Carrer mposta, 22A
08174 SANT CUGAT
Tel. 93 591 85 00

Carrer de la Concepció, 1
08202 SABADELL
Tel. 93 725 01 55



ESCOLA DE TENNIS
Inici de temporada 12 de setembre de 2017

Comença una nova temporada de l’Escola de Tennis al nostre Club. Destinada a tots els nostres alumnes i 
també a aquells que es vulguin iniciar o perfeccionar en el món del tennis.

Entrenaments diaris de dilluns a dissabte, grups per nivells, competicions individuals o per equips, intercanvis, 
sortides i moltes més coses són les que t’esperen aquesta temporada.

La coordinació de l’escola de Tennis anirà a càrrec del Miquel Gallardo i Jose Mª Calzado, juntament amb un 
grup de monitors especialitzats.

Vine i apunta’t a la nostra Escola de Tennis!

       Calendari Escolar

Vacances de Nadal del 23 de desembre al 7 de 
gener (ambdós inclosos)

*El grup de perfeccionament té entrenaments 
gratuïts 4 dies durant les vacances de Nadal en 
horari de 9.15h a 11.00h.
Setmana Santa del 25 de març al 2 d’abril (ambdós 
inclosos)
Fi de curs 17 de juny

        Horaris

Escola base de 5 a 7 anys
De dilluns a divendres de 17.30h a 19.00h
Dissabtes de 10.45h a 12.00h

Escola d’iniciació de 8 a 11 anys
De dilluns a divendres de 17.45h a 19.30h
Dissabtes de 9.30h a 10.45h

Escola de joves de 12 a 18 anys
De dilluns a dijous de 19.00h a 20.30h

Escola de perfeccionament de 9 a 16 anys
De dilluns a dijous de 17.40h a 19.30h

Escola de competició de 9 a 16 anys
De dilluns a dijous de 16.00h a 17.30h

Escola de dissabtes de 5 a 18 anys
De 9.30h a 10.45h -> de 10 a 15 anys
De 10.45h a 12.00h -> de 5 a 9 anys
Grups mínim de 3 i màxim de 8 alumnes.

*Per competicions és obligatori que tots els alumnes 
portin l’equipament de l’escola de Tennis.
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       Calendari d’activitats

Novetats. Creació del Torneig entre Escoles de Tennis 
de Terrassa. Pels alumnes de competició: s’oferiran 4 
tornejos a nivell individual. També hi hauran 4 tornejos 
més pels que ho sol·licitin amb cost addicional. Les 
participacions es faran sota el criteri del tècnic.

Durant el curs tots els alumnes de l ‘Escola de tennis 
competiran en un torneig que organitza el  C.T.Mollet 
(el director i monitors de l’Escola aniran ampliant 
l’informació).

Pels alumnes de competició durant tota la temporada 
s’ oferiran tornejos  a nivell individual (es podran 
inscriure tots els que ho sol·licitin ).

L’amic invisible dijous dia 14 de desembre.
Sortida Godó. IMPORTANT. Cal inscriure’s al febrer, 
mínim 8 inscrits.
Sortida a les bitlles (data a confirmar durant el curs).
Més informació a tenisesc@egara.es

      Matrícula 

84 euros, inclou llicència federativa 2018 i el polo o pantaló/faldilla. (pagament set’17)
Inscripcions: és obligatori entregar el full d’inscripcions degudament emplenat (DNI + targeta sanitària) abans de 
començar la temporada.
3 pagaments durant el curs: octubre 2017/ gener 2018/ abril 2018

     Quotes de pagaments mensuals en funció del nombre 
d’alumnes per grup.

Quotes   1 dia 2 dies 3dies

Escola base  133,20€ 220,53€ 293,20€
                        
Escola iniciació  144,93€ 230,80€ 268,26€  
   
Escola joves  133,20€ 220,53€ 293,20€ 

Escola perfeccionament
o competició  144,93€ 230,80€  268,26€
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ADULTS

Inici de temporada 4 de setembre de 2017
L’escola de tennis està especialment adreçada als socis majors d’edat que es vulguin iniciar en aquest esport o 
perfeccionar-lo. Els alumnes que ho desitgin també poden rebre orientació per tal de participar en les competicions 
socials i “fer colla” per jugar. Els horaris són totalment compatibles amb la feina.

      Preus

Matrícula (pels que ja tenen llicència)  15 €
Matrícula (sense llicència)                45 €

*La llicència federativa de tennis és 
obligatòria en l’escola d’adults.

        Horaris d’entrenament

Cada dia de dilluns a divendres de 8h a 14h i de 16h 
a 21.30h.
Durada de les classes: 45 minuts la classe individual i 
55 minuts la resta (llum inclosa).
Es garanteix un mínim de 3 classes/mes.

      Descomptes especials

Del 3% als pares i mares d’alumnes d’Escola de 
Tennis
Del 10% als alumnes de 18 a 25 anys
Del 3% als matrimonis

Més informació a tenisesc@egara.es

     Quotes de pagaments mensuals en funció del 
nombre d’alumnes per grup.

Quotes  1 dia  2 dies
1 alumne                      79,20€  145,20€
2 alumnes 55,00€  96,80€
3 alumnes 42,90€  73,70€
4 alumnes 36,30€  60,50€ out!!
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ESCOLA DE natació
Inici de temporada 12 de setembre de 2017

La direcció de l’escola de Natació anirà a càrrec del Sr. Xavi Sáez.
Perdre la por, aprendre a nedar i a ser autònom dins de l’aigua, millorar la tècnica en un estil concret o, fins 
i tot, buscar la perfecció en tots els estils. Sigui quin sigui l’objectiu, amb una orientació adient es pot assolir. 
L’aprenentatge es pot iniciar a l’edat de 4 mesos o a qualsevol edat, cal només el desig de començar.
Per impartir els cursos de natació comptem amb l’Oriol Subinyà, tècnic nacional de natació.

1er trimestre  -> del 12/09/2017 al 22/12/2017
2on trimestre -> del 08/01/2018 al 23/03/2018
3er trimestre  -> del 03/04/2018 al 18/06/2018

       Horaris nens

Nadons de 4 mesos a 2 anys
Dijous i divendres de 17.30h a 18.15h.

Tortugues (de 3 a 4 anys)
De dilluns a divendres de 17.30h a 18.15h

Pingüins (de 5 a 6 anys)
De dilluns a divendres de 18.15h a 19.00h

Dofins (de 7 a 8 anys)
Dimarts i dijous de 18.15h a 19.00h
Dilluns, dimecres i divendres de 19.00h a 19.45h

Perfeccionament (+ de 9 anys)
Dimarts de 18.30h a 19.30h
Dijous de 19.00h a 20.00h

*Mínim 3 alumnes per grup.
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      Horaris adults

Dimarts i dijous de 8.15h a 9.00h
Dimecres de 19.00h a 19.45h

Preparació per a competicions de natació i 
triatlons.
Dimarts i dijous de 20.00h a 21.00h
Mínim de 3 alumnes per curs.

xooof!!

      Quotes

45 min. 1 dia/setmana   90 €/trimestre
45 min. 2 dies/setmana 150€/trimestre
Tarifa anual 1 dia setmana 225€/any
Tarifa anual 2 dies setmana 395€/any

      Venciment

Octubre 2017, gener 2018 i abril 2018

Més informació a xavisaez@egara.es
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ESCOLA DE Triatló
El triatló és una prova multi esportiva formada per tres segments que es succeeixen sense pausa: natació, 
ciclisme i cursa a peu. Formaràs part d’una nova escola esportiva regentada per professionals del sector. 
Perfeccionarem la natació, sortirem amb bicicleta i anirem a córrer per participar si vols en curses com 
duatlons i triatlons amb unes bones garanties de fer-ho bé.
Els entrenadors de l’Escola de Triatló són la Irene Serral, el Duncan Carse i l’Oriol Subinyà.

       Horaris d’entrenament
              INFANTIL
             Dimarts i dijous de 18.30h a 19.30h

              ADULTS
             Dimarts i dijous de 19.30h a 20.30h

      Calendari
Vacances de Nadal del 23 de desembre al 7 de gener 
(ambdós inclosos)
Setmana Santa del 25 de març al 2 d’abril (ambdós 
inclosos)
Fi de curs 17 de juny

      Quotes
45 min. 1 dia/setmana   90 €/trimestre
45 min. 2 dies/setmana 150€/trimestre
Tarifa anual 1 dia setmana 225€/any
Tarifa anual 2 dies setmana 395€/any

     Venciments: octubre 2017, gener 2018 i abril 2018

*Els alumnes de l’escola de Triatló poden guardar la 
seva bicicleta al pàrquing de bicis del Club per 50€ l’any.

Més informació a triatlo@egara.es

Nedaa!!
Correee!!Pedalejaa!!
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Benvinguts a la vida

Has de fer un regal 

especial, bonic i de 
qualitat?

Compra on-line les nostres 
cistelles per a nadons.

WWW.bebines.com

MODA I COMPLEMENTS 

PER A NADÓ 

FINS A 2 ANYS

&

Moda De Bany 

De 0 A 16 Anys



ESCOLA DE pàdel
Inici de temporada 12 de setembre de 2017

Pàdel per a tots els nens, nenes, nois i noies de 5 a 15 anys que vulguin iniciar-se o perfeccionar el seu nivell 
de pàdel.
La direcció de l’escola anirà a càrrec de l’Eduard Altimires.

       Calendari
Vacances de Nadal del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa del 25 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos)
Fi de curs 17 de juny

       Matrícula 
84 €, inclou llicència federativa i samarreta oficial Club Egara.

Quotes    1 dia/setmana   2 dies/setmana

Pre-pàdel (5-7 anys)   126€    216€
Iniciació (8-15 anys)   135€    258€
Perfeccionament (8-15 anys)  150€    270€

*Mínim 3 alumnes per grup

      Venciments
3 pagaments durant el curs: octubre 2017/ gener 2018/ abril 2018

Més informació a padel@egara.es o al 676 481 163 (Edu).
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       Calendari
Vacances de Nadal del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa del 25 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos)
Fi de curs al mes de juny

       Horaris d’entrenament
Classes en grup: de dilluns a divendres de 8.30h a 22.00h
Classes individuals fora de l’horari de 19.00h a 21.00h

ADULTS

Inici de temporada 4 de setembre de 2017

L’escola de pàdel per adults està adreçada a socis majors d’edat que es vulguin iniciar en aquest esport o 
perfeccionar-lo.
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      Durada de les classes i condicions
Les classes tindran una durada de 55 minuts.
Si per motius climàtics l’alumne perd més d’una classe es recuperarà en un altre horari que pugui combinar amb 
el professor. La no assistència de l’alumne a una classe contractada no pot ser recuperada. Els dies escollits seran 
fixos i exclusius per l’alumne. Es poden fer reserves de classes a partir del dia 1 de juliol de 2017.

Quotes    1 dia/setmana   Classes puntuals
Preu per alumne i mes  Preu alumne/ classe

1 alumne*    108€     32€
2 alumnes   68€     22€
3 alumnes   54€     16€
4 alumnes   48€
Classes partit
(3 alumnes + professor)  54€     18€

*Les classes particulars contractades de 8.00h a 14.00h tindran un cost de 98€/mes.

      Matrícula 
34€, no inclou la llicència federativa que es cobrarà al gener 2018.
Quotes de pagament mensual en funció del nombre d’alumnes per grup. Les quotes es cobraran per domiciliació 
bancària els primers dies del mes següent (a mes vençut).

Més informació a padel@egara.es o al 676 481 163 (Edu)

JOC, SET
i partit!!
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