
ESCOLA DE PÀDEL 2022/2023

 Al  Cercle treballem amb una f i losofia d’entrenament pròpia,  amb grups
reduïts (màxim 4 alumnes per monitor)  i  sessions d’una hora,  que us
ajudaran a treure el  màxim rendiment als vostres entrenaments.

ESCOLA D'ADULTS

Inici de l’Escola el 6 de setembre.
De dilluns a dijous. Horari de 10:00 a 11:00 hores //Horari de 19.30 a 20.30 hores //
Horari de 20.30 a 21.30 hores.
Dimarts i/o dijous Horari de 13.00 14.00 hores // Horari de 14.00 a 15.00 hores // Horari
de 16:00 a 17:00 hores.

Preus temporada 2022/2023

// Preus mensuals. Màxim 4 alumnes per monitor. Per obrir grup es necessari un mínim de
3 alumnes per grup.

DIES SOCIS

1 dia a la setmana

2 dies a la setmana

60€

83€

El Cercle Sabadellès 1856 comunica que  per la temporada 2022-23 els alumnes majors
de 14 anys hauran de ser socis del Cercle Sabadellès 1856 per poder inscriure’s a les
escoles i classes particulars de tennis, pàdel i natació.
Des del club us volem oferir les següents opcions per continuar la vostra formació
esportiva a les escoles de la nostra entitat:
Alumnes de 14 a 18 anys:  possibilitat de donar-se d’alta a partir de l’1 de setembre com a
usuari alumne escola amb els següents avantatges:

• Tarifa d’escola a preu de soci.
• Us de totes les instal·lacions del club de setembre a juny mentre sigui alumne de
l’escola del Cercle .
• Descompte del  100%  a la quota d’alta de 80 €.

Tarifa usuari alumne escola: 22,29€ /mes (de setembre a juny). 

(*)CONDICIONS PER A NO SOCIS



ESCOLA DE PÀDEL 2022/2023

Marc Ruiz
Siscu Violeta
Jordi Hernandez

Oferim classes one-to-one on disposaràs d’un professor exclusivament per
a tu.

Disposem d’una metodologia pròpia tant si  no has jugat mai al  pàdel com
si vols mil lorar la teva tècnica.

CLASSES PARTICULARS

Classes en hores convingudes de 8.00 fins a 21.00 hores.

// Preus per sessió/alumne

El Cercle Sabadellès 1856 comunica que  per la temporada 2022-23 els alumnes majors
de 14 anys hauran de ser socis del Cercle Sabadellès 1856 per poder inscriure’s a les
escoles i classes particulars de tennis, pàdel i natació.
Des del club us volem oferir les següents opcions per continuar la vostra formació
esportiva a les escoles de la nostra entitat:
Alumnes de 14 a 18 anys:  possibilitat de donar-se d’alta a partir de l’1 de setembre com a
usuari alumne escola amb els següents avantatges:

• Tarifa d’escola a preu de soci.
• Us de totes les instal·lacions del club de setembre a juny mentre sigui alumne de
l’escola del Cercle .
• Descompte del  100%  a la quota d’alta de 80 €.

Tarifa usuari alumne escola: 22,29€ /mes (de setembre a juny). 

(*)CONDICIONS PER A NO SOCIS

DIES SOCIS

INDIVIDUAL (55 MIN)

DOBLE (55MIN)

30.00€

19€/ ALUMNE

DOBLE (90MIN) 25€/ALUMNE

TRIPLES I QUÀDRUPLES (55 MIN) 16€/ALUMNE

TRIPLES I QUÀDRUPLES (90 MIN) 21€/ALUMNE

Jordi Busquets
Javier Conde
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TECNIFICACIÓ

Inici de l’Escola el 5 de setembre.
Dilluns, dimecres i/o divendres. Horari de 17.45 a 20.15 hores.
(Pista + prep. física)
Nascuts entre el 2007 i el 2013

Preus temporada 2022/2023

Preus mensuals

DIES SOCIS NO SOCIS*

1 dia a la setmana

2 dies a la setmana

ESCOLA DISSABTES

Inici de l’Escola el 5 de setembre.
INICIACIÓ. (2012 i 2017) Horari de 09.30 a 11.00 hores.

Preus temporada 2022/2023

Preus mensuals

DIES SOCIS NO SOCIS*

1 dia a la setmana

3 dies a la setmana

95.00€

133.00€

145.00€

132.00€

173.00€

204.00€ 

67.00€ 81.00€

PERFECCIONAMENT. (2005 i 2011) Horari de 09.30 a 11.00 hores.

1 dies a la setmana 67.00€ 81.00€

DIES SOCIS NO SOCIS*
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Apostem pel pàdel de competició amb la creació d’una escola d’alt
nivell .  Si  t ’agrada la competició i  vols mil lorar o perfeccionar la teva
tècnica treballant específ icament el  punts febles i  potenciar els punts
forts ,  t ’oferim l ’oportunitat d’entrenar de la mà de grans professionals i
en unes instal · lacions immillorables.

ESCOLA DE COMPETICIÓ

ENTRENAMENTS DE PÀDEL

Inici de l’Escola el 16 de setembre.
Dilluns i/o dimecres i/o divendres. Horari de 15.30 a 17.30 hores.
Totes les categories
Nascuts entre el 2007 i el 2013

Preus temporada 2022/2023

Preus mensuals

DIES SOCIS NO SOCIS*

1 dia a la setmana

2 dies a la setmana

99.00€ 136.00€

137.00€ 177.00€

*L'equipació serà obligatòria al realitzar la inscripció. No va inclosa al preu. 
Al setembre s'enviarà la informació corresponent.

El Cercle Sabadellès 1856 comunica que  per la temporada 2022-23 els alumnes majors
de 14 anys hauran de ser socis del Cercle Sabadellès 1856 per poder inscriure’s a les
escoles i classes particulars de tennis, pàdel i natació.
Des del club us volem oferir les següents opcions per continuar la vostra formació
esportiva a les escoles de la nostra entitat:
Alumnes de 14 a 18 anys:  possibilitat de donar-se d’alta a partir de l’1 de setembre com a
usuari alumne escola amb els següents avantatges:

• Tarifa d’escola a preu de soci.
• Us de totes les instal·lacions del club de setembre a juny mentre sigui alumne de
l’escola del Cercle .
• Descompte del  100%  a la quota d’alta de 80 €.

Tarifa usuari alumne escola: 22,29€ /mes (de setembre a juny). 

(*)CONDICIONS PER A NO SOCIS


