
	

	
	
 

 

Què cal portar per fer l’activitat? 
Roba esportiva i calçat adequat per a la pràctica esportiva (necessaris per poder fer 

l’activitat). És recomanable dur una ampolla d’aigua, tot i que al club disposem de 

diverses fonts d’aigua potable. 

Deixem les raquetes i pales, tot i que és recomanable que cadascú porti la seva. 

 

Quin és el nivell de l’activitat? 
El nivell de totes les activitats va des de la iniciació fins al perfeccionament. 

 
Què fan quan plou? 
Quan plou tots els grups van al pavelló (sota sostre) a fer activitats alternatives. 

Aquestes activitats alternatives van des de jugar a la paret del frontó fins a 

aprendre a estirar o altres activitats físiques, aprendre el reglament, etc. 

 

Quin és el punt de trobada i sortida? 
El punt de trobada i sortida de l’activitat sempre serà a l’entrada de la instal·lació de 

Can Caralleu.  

 

Poden anar al vestidor a canviar-se?  

Sí, hi poden entrar 15 minuts abans i accedir al vestidor d’abonat i tornar al punt de 

trobada. Necessitaran un cadenat per desar les coses a l’armariet.  

 

Els nens es dutxen després de l’activitat? 
No està prevista la dutxa en el temps de l’activitat.  

 

Els pares poden veure l’activitat? 
En tennis i pàdel no hi ha portes obertes. Els pares poden venir a veure els nens 

enviant un correu electrònic a xperez@cancaralleu.cat i indicant el dia i l’hora que 

volen venir. 
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Es fan competicions? 
Les competicions que es fan són internes entre els nens i nenes de l’escola de 

tennis. Cada trimestre es fa una trobada els dissabtes a la tarda per jugar partits 

entre ells. 

També es fa competició amistosa entre altres clubs. 

 

Si tinc alguna consulta sobre l’activitat, on m’he d’adreçar? 

Qualsevol altra consulta sobre aquesta activitat es pot fer a través de l’adreça 

electrònica xperez@cancaralleu.cat o trucant al telèfon 680 433 236. 

 

 
 

 


