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Mesures de
prevenció
i higiene
derivades del
Covid-19
Serà obligatori l’ús de mascareta pel
circulament en el club i fins al moment de la
pràctica esportiva.
En les arribades i sortides, així com al servei
d’autocar, els nens hauran de desinfectar-se
les mans amb gel hidroalcohòlic.
Algunes activitats tindran una limitació
d’aforament i es faran amb grups reduïts,
segons estableixi la normativa vigent.
És obligatori portar el material de casa per
l’activitat esportiva a la que l’infant estigui
inscrit, excepte l’Escola d’Eine. El material es
desinfectarà cada dia després del seu ús.
En cas que l’infant presenti qualsevol
simptomatologia relacionada amb el
Covid-19, haurà de quedar-se a casa i
notificar-ho al seu entrenador o delegat.
En el cas que algun alumne inscrit a escoles
esportives doni positiu en Covid-19 s’avisarà
immediatament als pares de la resta d’infants
que hagin estat en contacte amb el nen/a.
El Club es guarda el dret de modificar i/o
anul·lar qualsevol normativa relacionada
amb l’activitat esportiva i l’ús del club,
sempre seguint les directrius que marquin les
autoritats competents.

Descompte 25%
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• A partir del tercer fill per família inscrit a qualsevol
escola esportiva. El 25% de descompte s’aplicarà a
l’activitat en què estigui(n) inscrit(s) el(s) fill(s) que es
bonifiquen.
• Perquè es pugui aplicar el descompte per
germans és obligatori entregar totes les inscripcions
a la vegada.

Devolucions
• 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.
• En el cas de baixa de l’alumne no es farà devolució
del trimestre d’escola que ja hagi abonat.

Transport
A partir del 31 d’agost servei gratuït d’autobús,
només anada (de dilluns a divendres).
17.35 h Estació d’autobusos (Hostal del Fum)
17.50 h Passeig Compte d’Egara (Hospital Sant
Llàtzer)
17.55 h C/ Independència (Estació Nord-Opencor)
18.00 h Plaça de l’aigua
18.05 h Club Egara

INFANTIL

Eine

Accés inclòs a la ludoteca

(De dilluns a divendres. Exclosos dissabtes, diumenges i festius)

Edat

Horari

3-5 anys

Dissabtes de 10 a 12h

Inici temporada:
5 de setembre

Preu trimestre
105€ (patins, raqueta i stick inclosos)

!

Venciments:
2020: octubre
2021: gener, abril

Coordinació: Oriol Subinyà
eine@egara.cat
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Dissabtes al matí faig
dos esports diferents de
manera rotativa: hockey,
tennis, pàdel, multiesport,
patinatge, natació i un
munt de jocs. Una manera
d’enriquir la motricitat i la
destresa de cada infant.

Hockey
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El hockey millora
l’equilibri, la coordinació
i l’agilitat. Fomenta els
valors i la comunicació
d’un esport en equip.
Entrenaments per a
nens i nenes a partir
dels 5 i fins als 15 anys.

Categoria

Grup

Dilluns

Cadet
(2005-06)

masculí

18.15-20h

Infantil
(2007-08)

masculí

Aleví (2009-10)
Benjamí 6x6
(2011-12)

femení

masculí

Prebenjamí 3x3
masc/fem
(2013)
Escolars (2014)

masc/fem

Iniciació (2015)

masc/fem

Dijous

Divendres

Dissabte

18.15-20h

18.15-20h

18.15-20h
18.15-20h

18.15-20h
18.15-19.45h

femení
femení

Dimecres

18.15-20h

femení
masculí

Dimarts

18.15-20h
18.15-19.45h

18.15-19.45h
18.15-19.45h

18.15-19.45h
18.15-19.45h

18.15-19.45h

18.15-19.45h
18.15-19.45h

Durant l’època de Hockey Sala els horaris es poden veure afectats.

18.30-20h
18.30-20h

10.30-12h
10.30-12h
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Categoria

Preu trimestre

Matrícula

Cadet

115€

150€

Infantil

115€

150€

Aleví

115€

150€

Benjamí 6x6

115€

150€

Prebenjamí 3x3

115€

150€

Escolars

95€

130€

Iniciació

82€

130€

Inici temporada:
31 d’agost

!

Venciments:
2020:novembre
2021: febrer, maig

Reunió informativa

Important!

7 de setembre a les 19h

>Per alumnes inscrits a partir de l’1 de febrer
de 2021, es pagarà el 50% de la matrícula.

8 de setembre a les 19h

>Totes le categories, a excepció d’Iniciació
i Escolars, és obligatori la revisió mèdica per poder tramitar la fitxa federativa.
Recordar a tothom que té una validesa de
2 anys, per tant, s’ha de revisar que no
estigui caducada.

9 de setembre a les 19h

Direcció: Pau Quemada
hockeyescola@egara.es
Secretaria: hockey@egara.es

>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, boles per als entrenaments i partits
i un val de material de l’escola (mitjons oficials TK) per a totes les categories excepte
Escolars i Inicació.
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Una pràctica molt
completa que
permet treballar
l’habilitat i la forma
física millorant
la psicomotricitat
de l’esportista.
La direcció de l’Escola
es guarda l’opció de
fer alguna modificació
segons el grup i nivell.

Nivell

Horari

Mini Tennis
(5-6 anys)
Iniciació
(+ 7 anys)

Preu trimestre
1 dia/set

2 dies/set 3 dies/set

De dilluns a divendres de 17.30 a 19h
Dissabte d’11.15 a 12.45h

135€

220€

250€

De dilluns a divendres de 17.30 a 19h
Dissabte de 9.45 a 11.15h

145€

230€

260€

Perfeccionament
De dilluns a divendres de 17.30 a 19h
(Fins a 13 anys i segons nivell) Dissabte de 9.45 a 11.15h

155€

240€

275€

Perfeccionament
(A partir de 13 anys)

De dilluns a divendres de 18.30 a 20.30h

155€

240€

275€

Competició
(Segons nivell)

A concretar.
1h 30’ pista | 45’ físic

-

260€

295€

MATRÍCULA 95€. Inclou llicència federativa 2020-21 i el polo + pantaló o faldilla
Inici temporada:
14 de setembre

!

Venciments:
2020: octubre
2021: gener, abril

Direcció: Anna Miguel
tenis@egara.es
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Tennis
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Un esport modern
i fàcil de practicar
amb unes nocions
bàsiques. Millora
la psicomotricitat,
treballa músculs i
estimula el sistema
immunitari de l’infant.

Pàdel
Preu trimestre

Nivell

Horari

Iniciació
6-17 anys.
Per iniciar-se al pàdel.

De dilluns a divendres de 17.45 a 19h

Perfeccionament
Segons nivell.
Dimarts i dijous de 17.45 a 19.30h
Per millorar i perfeccionar
qualitats.
Competició
Segons nivell.

A concretar.
1h 30’ pista | 30’ físic

1 dia/set

2 dies/set 3 dies/set

125€

180€

-

135€

190€

-

-

260€

295€

Consulta als nostres concessionaris
les condicions especials per ser soci de l’Egara.

MATRÍCULA 95€ - Inclou llicència federativa 2021 i el polo + pantaló o faldilla

Inici temporada:
14 de setembre

!

Venciments:
2020: octubre
2021: gener, abril

PATROCINADOR OFICIAL DEL CLUB EGARA

Direcció:
Cristhian González
padel@egara.es
TERRASSA - RUBÍ
GRANOLLERS · MATARÓ

MATARÓ

TERRASSA

www.csmgrup.com

SOLMACAR
MOTOR
TERRASSA - RUBÍ
TERRASSA - SANT CUGAT

SANT CUGAT
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Judo

Aquestes
activitats
comporten
disciplina i
respecte i
fomenten la
sensibilitat, la
creativitat i la
companyonia.

Un esport olímpic recomanat per l’Organització Mundial
de la Salut.
Horari

4 i 5 anys

Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30h

6 i 7 anys

Dimarts i dijous de 17.30 a 18.15h

8-12 anys

Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15h

MATRÍCULA 70€ - Inclou llicència federativa 2021 i
el cinturó si s’escau.

Inscripció
obligatòria
del curs de totes
les activitats
dirigides infantils

> Amb la màxima seguretat
> Sense contacte
> Amb higiene
> Oferint el mateix de sempre
> Adaptats a la nova normalitat

Ballet

Modern Jazz

Jazz

Al Club Egara introduïm els infants a la dansa desde
ben petits d’una manera fàcil i divertida.

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

Adreçat a infants a partir de 8 anys, és una fusió
de diversos estils de ball. Durant els primers dies
de l’activitat es faran proves de nivell per veure a
quin grup pertany cada nen o nena.

Edat

Horari

Edat

Horari

4 i 5 anys

Dilluns i dimecres
de 17.30 a 18.30h

6 i 7 anys

Dimarts i dijous
de 17.30 a 18.30h

Inici temporada:
14 de setembre

Edat

!

Gratuït socis
Places limitades

Coordinació:
Alexandra Marin
alexmarin@egara.es

Grup

Horari

Avançat

Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30h

Iniciació

Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30h

ESCOLES ESPORTIVES INFANTIL
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Activitats
Dirigides
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15

Patinatge
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Adreçat a infants a partir de 4 anys.
Nivell

Preu trimestre Horari

Grup 3
(Iniciació)

20€

Grup 2
35€
(Nivell E, D, C i B)
Grup 1
(Nivell A,
certificat
i categoria)

Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30h
Dimecres i divendres de 17.30 a 19.30h
Setembre i octubre

50€

Dilluns de 17.30
a 20.30h
Dimecres i divendres
de 17.30 a 21h

De novembre a abril
Tots els dies de
dilluns a divendres
de 17.30 a 19.30h

Maig i juny
Dimarts i dijous
de 17.30 a 21h
Divendres de
17.30 a 20.30h

MATRÍCULA 100€ - Inclou llicència federativa 2021. Despeses de proves federatives i competicions no incloses.

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.

Nivell

Natació
Preu

Horari

1 dia/set (45’)

2 dies/set (1h 30’)

100 € (trimestre)
270 € (any)

175 € (trimestre)
495 € (any)

90€
(trimestre)

150€
(trimestre)

Nadons (4 mesos-2 anys)

Dimarts i dijous de 17.30 a 18.15h

Tortugues (3 i 4 anys)

Dilluns de 17.30 a 18.15h i de 18.15 a 19h
De dimarts a divendres de 17.30 a 18.15h

Pingüins (5 i 6 anys)

De dilluns a divendres de 18.15 a 19h

Dofins (7 i 8 anys)

Dimarts i dijous de 18.15 a 19h
225€
Dilluns, dimecres i divendres de 19 a 19.45h (any)

395€
(any)

Perfeccionament (+9 anys) Dimarts i dijous de 19 a 20h
Inici temporada:
1 de setembre

!

Venciments:
2020: novembre
2021: febrer, maig

Coordinació:
Alexandra Marin
alexmarin@egara.es

Inici temporada:
14 de setembre

!

Venciments:
2020: octubre
2021: gener, abril

Coordinació:
Xavi Sáez i Oriol Subinyà
xavisaez@egara.es

Altres
activitats
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Aquajocs!
Per a nens i nenes entre 6 i 12 anys.
A partir del 5 de setembre
Dissabtes i diumenges de 10.15 a 12.15h
Gratuït socis
Aforament limitat
No cal fer inscripció prèvia

Gaudeix
d’activitats
aquàtiques a la
piscina interior
del Club!

Ludoteca
Per a infants de 4 mesos a 6 anys.
De dilluns a divendres de 17 a 20h
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h
Preu: 2 € per dia i infant
Bono 10 dies/mes: 15 €

ADULTS

5 classes

10 classes

1 alumne

145€

285€

2 alumnes

103€

200€

3 alumnes

82€

160€

NOU!

Pàdel
Classes Iniciació (1 classe setmanal de 55’)

Bonos

Inici temporada:
1 de setembre

Classes Particulars (1 classe setmanal de 55’)

Alumnes

Dll a div
8-17h

Dll a div 17-22h
Diss 9-14h

Alumnes

Dill a div
9-17h

Dill a div 17-22h
Diss 9-14h

Classe
puntual

1 alumne

92€/mes

97,20€/mes

1 alumne

92€/mes

108€/mes

32€

2 alumnes 58€/mes

62€/mes

2 alumnes

58€/mes

68€/mes

22€

3 alumnes 46€/mes

49€/mes

3 alumnes

46€/mes

54€/mes

16€

4 alumnes 41€/mes

43€/mes

4 alumnes

41€/mes

48€/mes

-

MATRÍCULA 35€ - No inclou la llicència federativa. Es cobrarà
al gener del 2021. 20€ a partir de l’1 d’abril.

Per millorar la coordinació,
eliminar l’estrés diari, perdre
calories o simplement per
divertir-te! Pots fer classes
particulars o en grup de fins a
4 alumnes.
Classes partit

Classe puntual

Preu mes

3 alumnes
+ 1 entrenador

11€/persona

43€/persona

Direcció Escola: Cristhian González
padel@egara.es

ESCOLES ESPORTIVES ADULTS
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Tennis
Entrenaments de tennis
en grups de fins a 4
alumnes, amb hores
concertades i per a tots
els nivells.

Alumnes

1 dia setmana (55’)

2 dies setmana

1 alumne

90€/mes

160€/mes

2 alumnes

60€/mes

99€/mes

3 alumnes

45€/mes

75€/mes

4 alumnes

36€/mes

60€/mes

Classe puntual

30€/classe

-

Horari

21
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Per a tothom
a qui li agrada
córrer a un bon
nivell o es vol
iniciar en el món
del running.
Durant la
temporada
participarem en
diferents curses
per posar-nos a
prova!

Entrenaments de
dilluns a divendres
de 8 a 21.30h

MATRÍCULA 15€ - La llicència federativa és obligatòria a l’escola d’adults i no està inclosa en el preu.

Nivell iniciació

Nivell avançat

Dijous de 19 a 20h

Dilluns de 19 a 20h

MATRÍCULA 60€ - Inclou samarreta Club Egara Running i assegurança. Despeses d’inscripció a curses no incloses.
Inici temporada:
1 de setembre

Descomptes:
• 10% a alumnes entre 18 i 25 anys
• 3% a pares i mares d’alumnes de l’Escola de Tennis
• 3% als matrimonis

Inici temporada:
3 de setembre

Tècnic: Ramon Fernández
running@egara.es

Natació
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Entrenament personal

1 persona (55’)
preu/persona

2 persones* (55’)
preu/persona

Bono 10 sessions

300€

240€

Bono 5 sessions

175€

140€

1 dia setmana

120€/mes**

96€/mes**

2 dies setmana

217€/mes**

174€/mes**

3 dies setmana

303€/mes

242€/mes

1 sessió individual

40€

-

ESCOLES ESPORTIVES ADULTS

ESCOLES ESPORTIVES ADULTS

22

* El preu per a dues persones és per a socis que facin l’entrenament conjuntament.
** Modalitats amb permanència mínima de 3 mesos.

Cursos adreçats
a persones que
no saben nedar o
que simplement
volen perfeccionar
la seva tècnica.

Un esport que a més de ser
recreatiu és molt beneficiós pel teu
cos. La natació redueix l’estrès i
corregeix la postura corporal.

Sessions personalitzades i dirigides
per un professional qualificat que
et portaran a aconseguir els teus
objectius.

Amb exercicis
adaptats a les teves
necessitats especials
(problemes de salut,
lesions d’esquena,
sobrepès, etc.)

Coordinació:
Xavi Sáez
xavisaez@egara.es
Horari

1 dia setmana (45’)

2 dies setmana

Dilluns: de 8.30 a 9.15h
Dilluns: de 20 a 20.45h
Dimecres: de 8 a 8.45h
Dimecres: de 18.15 a 19h

90€/trimestre
225€/any

150€/trimestre
395€/any

Inici temporada:
14 de setembre

!

Venciments:
2020: octubre
2021: gener, abril

Coordinació:
Xavi Sáez
xavisaez@egara.es

Fitness

Vols formar part de la
FAMÍLIA EGARA?
Demana’ns informació:
club@egara.es | 93 735 27 09

www.egara.es

Jacint Badiella, 5
08225 Pla del Bon Aire | Terrassa

