ESCOLA DE PÀDEL TEMPORADA 2019-2020

ESCOLA BASE
-

Alumnes que s’inicien al pàdel o que juguen de forma regular.
Treballem la normativa del pàdel, els principals cops de defensa i atac, el
posicionament a la pista i preparem les nocions bàsiques per jugar un partit.
EDAT: de 5 a 17 anys
HORARIS: de dilluns a divendres entre les 17:30 i les 19:30 i dissabte de 9:30 a
12:30. Sessions de 60 minuts.
ALUMNES: màxim 6 alumnes per grup
EQUIPAMENT: 1 Samarreta + 1 Dessuadora OCATA PADEL MASNOU
PREUS:
o 1 dia/setmana 45€
o 2 dies/setmana 85€
o 10% dte germans
o Equipament: 20€

ESCOLA COMPETICIÓ
-

-

Alumnes que juguen amb regularitat i volen competir o ja competeixen.
Treballem una tècnica més exigent, tant els cops bàsics com els cops més
específics, així com la tàctica de partit per escollir el cop adequat en cada
moment.
EDAT: de 8 a 17 anys
HORARIS: de dilluns a divendres entre les 17:30 i les 19:30.Sessions de 90 minuts.
PADEL: 60 MINUTS / FÍSIC: 30 MINUTS
ALUMNES: màxim 4 alumnes per grup
EQUIPAMENT: 2 samarretes entrenament + 1 samarreta competició + 1
pantalons curts + 1 dessuadora OCATA PADEL MASNOU
PREU ESCOLA COMPETICIÓ:
o 1 dia/setmana 58€
o 2 dies/setmana 110€
o 3 dies/setmana 165€
o 10% dte germans
o Equipament: 50€

NOVETAT! SISTEMA DE FITXES TRIMESTRALS
A partir d’aquesta nova temporada 2019/2020 hem creat una fitxa de cada alumne on
valorem els aspectes tècnics, tàctics i de comportament d’aquests. És una manera
objectiva de veure d’evolució de cada alumne i personalitzar cada entrenament.

NOVETAT! PROGRAMACIÓ DE CLASSES SEGONS GRUPS
A partir d’aquesta temporada, també hem creat una estructura de classe que segueix
una evolució en funció de cada grup, de tal manera que tot l’equip tècnic tindrà els
mateixos criteris d’entrenament i farem una evolució de les classes de forma progressiva
perquè els nostres alumnes aprenguin i millorin gaudint d’aquest esport.

NORMATIVA
1. CONDICIONS GENERALS
La distribució dels grups i el monitor de cada grup ho decidirà el Director de l’escola.
Els grups es crearan en funció de l’edat i el nivell. El nombre mínim d’alumnes per obrir
un grup pot variar segons el criteri del Director.
REQUISITS ALUMNES:
•
•
•

•
•

•
•
•

Han de venir als entrenaments sempre amb l’equipament que donem el primer
dia de classe.
Han de portar calçat adequat per a la pràctica del pàdel. L’entrenador es reserva
el dret de no deixar entrar a classe a un alumne que no compleixi aquest requisit.
Han de portar la seva pròpia pala de pàdel. En el cas que un alumne no disposi
de pala de pàdel o l’hagi oblidat, l’entrenador li podrà facilitar una pala per a
l’entrenament, tot i que cada alumne ha de tenir la seva pròpia pala.
Es recomana portar sempre una ampolla d’aigua així com l’ús de gorra i crema
solar en la temporada d’estiu.
Els alumnes han de respectar tant a l’entrenador com a la resta de companys de
classe. Un comportament inadequat comportarà l’expulsió de l’alumne de la
pista si l’entrenador ho creu convenient. En el cas que sigui de forma recurrent,
el Director es reunirà amb els pares per intentar solucionar-ho o expulsar-lo si
no hi hagués alternativa.
Els alumnes han de ser puntuals a classe per no interrompre la classe ni
endarrerir l’evolució de la resta del grup.
Han de fer un ús adequat dels espais i material utilitzat a la classe.
Han d’informar a l’entrenador de qualsevol lesió i/o problema físic que pugui
afectar la pràctica del pàdel.

2. INSCRIPCIÓ
Tots els nens/es que vulguin entrar a formar part de l’escola de pàdel hauran
d’inscriure’s a la recepció del club.
Els alumnes hauran de passar una prova de nivell amb l’equip tècnic, per garantir així la
homogeneïtat dels grups.
És molt important que els pares informin al Director de qualsevol limitació física que
pugui tenir el seu fill, a fi de trobar el millor grup possible.
Les places de l’escola infantil i de l’escola de competició no són places fixes, és a dir, el
Director es reserva el dret de canviar de grup a un alumne si durant el transcurs del
curs aquest demostra un nivell superior o inferior a la resta del grup.

3. CALENDARI TEMPORADA 2019-2020
El programa de classes de l’escola de pàdel s’iniciarà coincidint amb el calendari escolar
autonòmic, i finalitzarà de la mateixa manera.
-

INICI: 12 de setembre 2019
VACANCES DE NADAL: 21 de desembre al 7 de gener
VACANCES DE SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril
FINAL: 20 de juny de 2020

Les activitats es poden veure interrompudes durant els períodes de Nadal i Setmana
Santa, així com en les festes nacionals i autonòmiques, quedant les classes suspeses
sense que això suposi una reducció de la quota corresponent. Durant les festes de Nadal,
Setmana Santa i Estiu es realitzaran activitats paral·leles com casals i intensius.

4. PAGAMENT
La forma de pagament serà a través de rebut bancari. Al donar d’alta un alumne, el
pare/mare/tutor haurà de facilitar el número de compte i firmar el document SEPA per
girar el rebut. Els rebuts es realitzaran durant els 5 primers dies de cada mes.
En el cas que un rebut sigui retornat, hi haurà un recàrrec de 5€.
Si un alumne no vol seguir formant part de l’escola, haurà de notificar-ho a la recepció
del club amb un mínim de 10 dies d’antelació.

5. RECUPERACIÓ DE CLASSES
Si un alumne falta a una classe no te dret a recuperar-la.
Si un alumne avisa amb antelació que no podrà assistir a classe, el Director intentarà que
rebi la classe en un altre grup acord amb les seves característiques de joc, sempre

respectant el límit màxim d’alumnes per pista. Aquesta segona opció ha de quedar clar
que NO ÉS UNA OBLIGACIÓ PER A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA.
En el suposat que les condicions meteorològiques siguin adverses (habitualment per
pluja) i la pràctica del pàdel suposi un perill, les classes quedaran anul·lades i quedaran
pendents de recuperar. Les recuperacions es faran durant les vacances escolars nadal,
setmana santa i fi de curs. Quedaran de la següent manera:
-

-

Classes pendents de recuperar entre el 12 de setembre i el 20 de desembre del
2019: es recuperaran la setmana del 30 de desembre de 2019 al 3 de gener del
2020. (Festes Nadal).
Classes pendents de recuperar entre el 7 de gener i el 3 d’abril del 2020: es
recuperaran la setmana del 6 al 10 d’abril del 2020 (Festes Setmana Santa).
Classes pendents de recuperar entre el 14 d’abril i el 19 de juny del 2020: es
recuperaran la setmana del 22 al 26 de juny del 2020 (Fi de curs).

No es retornarà la part proporcional d’aquestes classes.
També es recuperarà una classe en el cas que un entrenador estigui malalt i cap altre
pugui substituir-lo.

A dia ___ de ____________ del 20___, accepto aquesta normativa.
Nom alumne___________________________________________________
Pare, mare, tutor/a ___________________________________________
Signatura,

