
ACTIVITATS de 3 a 6 anys

*ACTIVITATS a partir de 14 anys

ACTIVITATS de 7 a 13 anys

PAV Pavelló

Activitat que té per objectiu millorar el comportament i habi-
litats motrius dels infants mitjançant exercicis i circuits que 
potencien diferents moviments.

PSICOMOTRICITAT

Sessions variades d’introducció i practica de diferents esports. 
Ajuda a crear vincles emocionals, fomenta les relacions, aporta 
valors i millora el desenvolupament físic i psíquic del nen.

TOT ESPORT

Activitat on es motiva el propi joc de l’infant, la imaginació i la 
creativitat.

JOCS DE TOT TIPUS

Activitat on es realitzen jocs aquàtics que tenen com a objectiu 
l’aprenentatge d’habilitats dins de l’aigua: immersions, salts, 
flotació, etc. Necessari tenir nocions mínimes de flotació.

AQUAESPORT

Sessió de gimnàstica composta pel treball d’exercicis de 
flexibilitat, equilibri, salts i girs per la millora de les capacitats 
físiques bàsiques dels participants.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA

Entrenament en grup, a l’aire lliure, on es realitzen circuits 
d’exercicis de diferents intensitats, al voltant d’una estructura 
o box. Els nivells d’intensitat dels exercicis s’adeqüen a cada 
participant, això permet que tothom compleixi els seu objectiu.
És un entrenament insuperable per a desenvolupar les capa-
citats físiques en general: resistència cardiovascular, força, 
flexibilitat, potencia, velocitat, equilibri, precisió, coordinació...

BOOT CAMP 

Sessió d’iniciació al món del fitness a càrrec d’un tècnic. En 
aquestes sessions els participants coneixeran com fer servir 
correctament cada màquina així com: aspectes tècnics de la 
posició corporal, regulació del pes i estiraments de cada mús-
cul treballat.

FIT JOVE

Sessions de balls per infants planificades sobre la base de les 
coreografies dels adults. En aquestes sessions els participants 
aprenen a poc a poc els diferents passos que conformen una 
coreografia, utilitzant diferents mètodes com el joc i elements 
d’exploració i coneixement del moviment corporal.

ZUMBA KIDS

Introducció al rugby i als seus valors com a esport: respecte, 
humilitat, compromís i passió, mitjançant exercicis i formes 
jugades adequades per a totes les edats.

INICIACIÓ RUGBY

Introducció al rugby i als seus valors com a esport: respecte, 
humilitat, compromís i passió, mitjançant exercicis i formes 
jugades adequades per a totes les edats.

INICIACIÓ RUGBY

Activitat d’iniciació al treball muscular i de la consciència del 
propi cos. Es realitzen exercicis funcionals i d’introducció al món 
del fitness, adequant-los als nivells i edats dels participants.

TRAINING KIDS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:30 PSICOMOTRICITAT PAV JOCS PAV PSICOMOTRICITAT PAV GIMNÀSTICA ESPORTIVA PAV JOCS PAV

17:30 INICIACIÓ RUGBY* PAV INICIACIÓ RUGBY* PAV GIMNÀSTICA ESPORTIVA PAV

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:30 TOT ESPORT PAV ZUMBA KIDS S2 TOT ESPORT PAV ZUMBA KIDS S2

17:30 INICIACIÓ RUGBY PAV AQUAESPORT PPF INICIACIÓ RUGBY PAV AQUAESPORT PPF

17:30 TRAINING KIDS PAV

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:30 GAC S1

10:30 ZUMBA S1 GAC S1

15:15 BYE CEL·LULITIS S1/EXT ZUMBA S1

16:15 ZUMBA S1

17:00 MOVING ART S1

17:30 FIT JOVE SF CARDIO TRAINING EXT FIT JOVE SF GAC S1 BOOT CAMP EXT

17:30 ZUMBA S2 ZUMBA S2 CARDIO TRAINING EXT

18:15 MOVING ART S1

18:30 AQUA GAC PPF AQUA-TBC PPF GAC S1 AQUADANCE PPF

*A partir de 5 anys.

PPF Piscina poc fonda S2 Sala polivalent 2 PAV Pavelló

PPF Piscina poc fonda S2 Sala polivalent 1 S2 Sala polivalent 2 PAV Pavelló TJ Camp Trajana

*Totes les classes hauran de ser reservades a través de l’APP de TRAININGYM


