
Escola
de tennis 
platja

2019 · 2020
T’agraden els reptes!

Passeig de la Vall d’Hebron, 178
Barcelona, 08035
Tel. 93 427 65 00

DOCUMENTACIÓ PER L’ALTA
Fotocòpia del DNI
Dades personals del alumne/a
Dades bancàries

Autorització per a la cessió d’imatges / dades personals

INFORMACIÓ D’INTERÈS

· Per donar-se d’alta a l’Escola caldrà realitzar-se presencialment a les oficines de 
la Vall d’Hebrón.

· Els cobraments seran realitzats mensualment, en cas d’alumnat de l’Escola,
mitjançant domiciliació bancaria i, en cas d’alumnat puntual, amb targeta/efectiu 
a les oficines de la Vall d’Hebrón el dia de l’activitat.

· No s’obrirà cap grup que no tingui un mínim de places ocupades.

·Tota baixa/modificació de l’Escola caldrà notificarse abans del dia 20
del mes en curs a les oficines de la Vall d’Hebrón.

· Tots els alumnes de l’Escola hauran de disposar de la llicència federativa corres-
ponent, que serà tramitada per Beach Tennis Barcelona en el moment de l’alta.

· En cas de males condicions meterològiques s’intentarà reubicar a l’alumnat en 
una sala acondicionada per activitats alternatives.

· L’Escola de tennis platja es reserva el dret de canviar o modificar dates i horaris 
segons necessitats.

· L’Alumnat que acrediti estar en situació d’atur gaudirà d’un 10% de descompte 
en els preus de l’Escola.

· Els alumnes que siguin socis/es de Beach Tennis Barcelona i/o abonats de la 

instal·lació de la Vall d’Hebron podran gaudir del preu reduït de l’Escola.

uesports.cat



Grups Abonat No abonat

ESCOLA JUVENIL 
46€ - 1 dia

82€ - 2 dies
69€ - 1 dia

123€ - 2 dies

ESCOLA INICIACIÓ / EVOLUCIÓ
/ TECNIFICACIÓ / COMPETICIÓ

60€ - 1 dia
110€ - 2 dies

90€ - 1 dia
165€ - 2 dies

1 ALUMNE/A PACKS 4 SESSIONS 120€ 180€

2 ALUMNE/A PACKS 4 SESSIONS 90€ 135€

GRUPAL 20€ 30€

SESSIÓ GRUPAL DE PROVA 10€ 15€

SESSIÓ PARTICULAR 1 ALUMNE/A 35€ 50€

SESSIÓ PARTICULAR  2 ALUMNES 28€ 40€

Escola de
tennis platja

Grups escola:

Sessions particulars

Preus escola /mes

Sessions puntuals

*Adreçada a jugadors d’elit, consultar condicions a recepció.
La duració de la sessió és d’1 hora i de 1.30h per les escoles d’alt rendiment.

* Preus per alumne/a.

ESCOLA JUVENIL Dirigida a infants de 6 a 12 anys.

ESCOLA FAMILIARITZACIÓ / INICIACIÓ Pels que comenceu de zero o bé us esteu 
habituant a l’esport.

ESCOLA EVOLUCIÓ Pels que comenceu a estar familiaritzats amb l’esport.

ESCOLA TECNIFICACIÓ Pels que ja teniu un cert domini de la tècnica
i tàctica així com de moviment a pista.

ESCOLA COMPETICIÓ Pels que teniu assolits aspectes tècnics i tàctics i ja
teniu alguna experiència en competicions.

ESCOLA ALT RENDIMENT* Dirigida a potenciar a jugadors/es seleccionats, amb 
un alt potencial de competició en el circuit professional nacional i internacional.

L’Escola de tennis platja de Uesports Vall d’Hebron estrà gestionada per Beach 
Tennis Barcelona (BTB). Aquesta escola està liderada per Alba Gamell, 
jugadora de referència internacional amb una àmplia experiència formativa
i docent en tennis platja. 

El nostre equip tècnic el formen jugadores i jugadors de beach tennis en actiu 
amb alta experiència en aquest esport. Apliquem una metodologia basada en 
el sistema docent italià de B-Side, referent internacional en beach tennis,
i complementada amb la nostra pròpia metodologia, fruit de l’experiència tant 
formativa com pràctica. 

Si tens ganes de conèixer i practicar aquest esport, tant per divertiment com
per competir, aquesta es la teva Escola, amb una oferta diversificada 
pensada per a tots i totes!  No ho dubtis i suma’t a aquest grup d’amants
del beach tennis a casa nostra, Barcelona.


