
 

 

 

MATRÍCULA 

Durant els mesos de desembre 2020 i gener 2021 la matrícula és gratuïta 

 
Matrícula Abonament individual 35€ 

Matrícula Abonament DUO 50€ 

Matrícula Abonament Familiar 70€ 

ABONAMENTS 
 

ABONAMENTS €/mes 

Infants (de 12 a 15 anys)            30€ 

Jove (de 16 a 24 anys) 37€ 

Adult (de 25 a 64 anys) 44€ 

Gent gran (a partir de 65 anys o pensionistes per 32€ 

jubilació o incapacitat laboral permanent absoluta) 

DUO (2 persones amb un mateix número de compte) 

 

80€ 

ABONAMENTS FAMILIARS €/mes 

Familiar 1 (1 adult + 1 fill fins a 15 anys) 70€ 

Familiar 2 (2 adults + 1 fill fins a 15 anys) 90€ 

Familiar 3 (2 adults + 2 fills fins a 15 anys) 110€ 

ENTRADA PUNTUAL 
 

ENTRADA PUNTUAL €/dia 

Dia, adult 10€ 

Dia, infants (de 12 a 15 anys) 
 

8€ 
 



 

 

CURSETS DE NATACIÓ  

Abonats €/mes 

1 dia a la setmana 28€  

2 dies a la setmana 35€  

1 dia a la setmana per a nadons (3 mesos a 3 
anys) 

30€  

 

Els nens i nenes que no poden ser abonats per edat, si la mare o el pare és abonat 

gaudiran dels preus d’abonats 

 
No abonats €/mes 

1 dia a la setmana 35€  

2 dies a la setmana 43€  

1 dia a la setmana per a nadons 37€  

 

 
Descompte segon germà 5% per infants fins a 15 anys 

 

Tots els grups es dividiran en funció del nivell i del nombre d’inscrits 

Hi haurà d’haver un mínim d’inscrits per a poder iniciar el curset. 

Classes de 45 minuts 

 

Classes particulars de natació  (durada 30 minuts) 

Abonats 
 

1 dia a la setmana 50€ / 40€ 

No abonats 
 

1 dia a la setmana 63€ / 50,40€ 

 
Descompte segon germà 5% per infants fins a 15 anys 

 

  



 

ESCOLA DE PÀDEL i TENNIS (grups de 3/4 alumnes) 
 

Abonats €/mes 

1 dia a la setmana 30€ 

2 dies a la setmana 50€ 

 
els nens i nenes que no poden ser abonats per edat, si la mare o el pare és abonat gaudiran 

dels preus d’abonats 

 
No abonats €/mes 

1 dia a la setmana 40€ 

2 dies a la setmana 60€ 

 
Descompte segon germà 5% per infants fins a 15 anys 

 
Classes de 60 minuts 

 
Classes particulars de pàdel i tennis  (durada 60 minuts) preu per classe 

Abonats 
 

1 classe 30€ 

No abonats 
 

1 classe 35€ 

 
Descompte segon germà 5% per infants fins a 15 anys 

 

Gaudiran d’una bonificació del 20% en la tarifa les persones que tenen reconegut un grau de 
discapacitat del 33% o superior (expedit per la Generalitat). Cal que s’acrediti documentalment 
aquesta situació.  


