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CAMPUS I ESCOLES ESPORTIVES D’ESTIU

DIVE
I ESPRSIÓ
A L’AORT
LLIU IRE
RE
Caminant junts cap al Centenari

INFORMACIÓ GENERAL

INSCRIU-TE!

Totes aquestes dates d’inici d’activitat, podran ser modificades segons
marquin les autoritats sanitàries del país.
INSCRIPCIONS:
Inici inscripcions pels socis del Club a partir del 19 d’abril
Inici inscripcions pels no socis del Club a partir del 26 d’abril
Les inscripcions del Laiestiu s’hauran de fer en exclusiva via online. Escaneja el codi QR. Per qualsevol
consulta en aquest sentit poseu-vos en contacte amb direccio@laiestiu.cat
REUNIONS INFORMATIVES:
Degut a les limitacions existents en quant a les reunions de persones, aquest any no farem reunions
presencials. Enviarem la informació per email, xarxes socials i pàgina web del Laietà. Per qualsevol dubte
us podreu adreçar al Director del Laiestiu a l’email direcció@laiestiu.cat
SERVEIS:
• Dinar i berenar diaris preparats al Restaurant del Club
• Tennis i Pàdel
• Piscina matí i tarda
• Activitats en anglès
• Servei mèdic de 9 a 18 h
• Assegurança mèdica privada
• Excursions setmanals
• Festa final
• Samarreta i gorra del campus

LES MILLORS OFERTES PER
GAUDIR DEL LAIESTIU

MÉS INFORMACIÓ: direccio@laiestiu.cat

!
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MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19

Totes les activitats d’estiu estaran subjectes al protocol d’actuació i mesures
de prevenció del Covid-19 dictaminades pel les autoritats sanitàries.
Trobareu més informació a la pàgina web del CE Laietà.

• A partir del segon germà, 5% de descompte a cadascú
• Famílies nombroses, 10% de descompte per cada fill/a
• 15% descompte per nens/es inscrits a les Escoles Esportives que facin la inscripció abans del 31 de maig
• 10% de descompte en el Laiestiu d’agost i setembre pels nens/es que hagin fet alguna setmana de juliol
• Nens/es de 3 a 5 anys (nascuts/des al 2016, 2017 i 2018) que portin un amic/ga tenen un 25% de descompte
cadascú en la primera setmana (mínim s’han de fer 2 setmanes). Només al mes de juliol.

*Descomptes no acumulables
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LAIESTIU BABY

3/4 ANYS

JULIOL

JULIOL

Setmanes:

Setmanes:

Horaris

Horaris

Grups

Grups

• 1ª Setm, 22, 23 i 25 juny (3 dies)
• 2ª Setm, 28 juny a 2 juliol
• 3ª Setm, 5 a 9 juliol
• 4ª Setm, 12 a 16 juliol
• 5ª Setm, 19 a 23 juliol
• 6ª Setm, 26 a 30 juliol

De dilluns a divendres de 9 a 18 hores
Inclou dinar i berenar
Servei d’acollida optatiu a partir de les 7:45h
(3€ dia/nen)

Nombre màxim de nens/es per monitor/a: 8
(segons normativa)

Nombre màxim de nens/es per monitor/a: 10
(segons normativa)

Activitats

La nostra experiència de tots aquests anys ens ha
donat les eines per aplicar i adaptar-nos al ritme
dels més petits. Els nostres babys podran gaudir
dels seus espais independents per fer les seves
activitats més còmodament, com poden ser, entre
d’altres: la sala de psicomotricitat, la seva pròpia
piscina, el seu racó de descans i les seves pistes
de pàdel per poder iniciar-se al joc de raqueta. Les
tardes les dedicarem a realitzar diferents tallers
didàctics i jocs amb música

Excursions

Excursió setmanal per tal de dinamitzar la integració dels nens/es. Es valorarà la realització de les
mateixes en funció de la situació de la pandèmia.
Nota: les excursions es realitzaran complint les mesures de seguretat dictaminades per les autoritats, podent-se modificar algunes
excursions del programa si l’Organització del Laiestiu ho creu
convenient amb la finalitat de garantir que es compleixin aquestes
mesures de prevenció

5/11 ANYS

• 1ª Setm, 22, 23 i 25 juny (3 dies)
• 2ª Setm, 28 juny a 2 juliol
• 3ª Setm, 5 a 9 juliol
• 4ª Setm, 12 a 16 juliol
• 5ª Setm, 19 a 23 juliol
• 6ª Setm, 26 a 30 juliol

De dilluns a divendres de 9 a 18 hores
Inclou dinar i berenar
Servei d’acollida optatiu a partir de les 7:45h
(3€ dia/nen)
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LAIESTIU JÚNIOR

Activitats

Preus Laiestiu
BABY

MATÍ
Activitats Esportives: Tennis, natació, pàdel i
patinatge.
TARDES
Esports Alternatius / Activitats Lúdiques:
gimcames, jocs de pistes, piscina lliure, jocs i
activitats en anglès

DIES

3 dies Set/Juny
1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes

SOCI
132 €
209 €
388 €
560 €
685 €
726 €
760 €

NO SOCI
183 €
283 €
517 €
715 €
911 €
1.055 €
1.150 €

Excursions

Excursió setmanal per tal de dinamitzar la integració dels nens/es. Es valorarà la realització
de les mateixes en funció de la situació de la
pandèmia.
Nota: les excursions es realitzaran complint les mesures de
seguretat dictaminades per les autoritats, podent-se modificar
algunes excursions del programa si l’Organització del Laiestiu
ho creu convenient amb la finalitat de garantir que es compleixin aquestes mesures de prevenció

Preus Laiestiu
JÚNIOR

DIES

3 dies Set/Juny
1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes

SOCI

132 €
209 €
388 €
560 €
685 €
726 €
760 €

NO SOCI
183 €
283 €
517 €
715 €
911 €
1.055 €
1.150 €
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LAIESTIU JOVE

12/16 ANYS

JULIOL

AGOST:

1ª setm 2 al 6 agost
2ª setm 9 al 13 agost
3ª setm 16 al 20 agost
4ª setm 23 al 27 agost

• 1ª Setm, 22, 23 i 25 juny (3 dies)
• 2ª Setm, 28 juny a 2 juliol
• 3ª Setm, 5 a 9 juliol
• 4ª Setm, 12 a 16 juliol
• 5ª Setm, 19 a 23 juliol
• 6ª Setm, 26 a 30 juliol

SETEMBRE:

5ª setm 30 agost al 3 setembre
6ª setm 6 al 10 setembre

Horaris

Edats: de 3 a 12 anys
Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 18 hores
Inclou dinar i berenar

De dilluns a divendres de 9 a 17 hores.
Inclou dinar i berenar.
Servei d’acollida optatiu a partir de les 7:45h
(3€ dia/nen)

Grups

Nombre màxim de nens/es per monitor/a: 10
(segons normativa)

Activitats

Transport

Tots els transports a les activitats i excursions
es realitzaran en transport privat complint les
mesures de seguretat dictaminades per les
autoritats, podent-se modificar algunes excursions
del programa si l’Organització del Laiestiu ho creu
convenient amb la finalitat de garantir que es
compleixin aquestes mesures de prevenció.
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3/12 ANYS

AGOST/SET.

Setmanes:

Activitats Club: tennis, pàdel, tamborí i activitats
en anglès.
Fora de Club es realitzarà: activitats aquàtiques,
curses d´orientació, patinatge en línia, pàdel surf,
trekking, etc.
Excursions: Les excursions s’organitzaran en
funció del que la normativa dictamini en cada
moment en tant estiguin permeses visitar amb
grups de nois i noies joves.
Els dinars es faran al Club, excepte 2 dies a la
setmana que es farà pícnic.
Es valorarà la realització de les mateixes en funció
de la situació de la pandèmia.

LAIESTIU

Grups

En funció de les inscripcions es configuraran
els grups per edats.
Nombre màxim de nens/es per monitor/a: 10
(segons normativa)

Activitats

Preus Laiestiu

JOVE

Preus

3 dies Set/Juny
1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes

SOCI
148 €
235 €
423 €
565 €
680 €
721 €
770 €

NO SOCI
216 €
336 €
624 €
806 €
960 €
1.104 €
1.199 €

Psicomotricitat (3-4 anys) aplicada a diferents
esports: jocs amb raqueta, iniciació a l´esport, jocs
populars i jocs tradicionals
Esportives: tennis, natació, pàdel, patinatge,
tamborí i ultimate.
Lúdiques: gimcames, jocs de pistes, piscina
lliure, tallers i jocs tradicionals

Excursions

Excursió setmanal per tal de dinamitzar la integració dels nens/es. Es valorarà la realització de les
mateixes en funció de la situació de la pandèmia
Nota: les excursions es realitzaran complint les mesures de
seguretat dictaminades per les autoritats, podent-se modificar
algunes excursions del programa si l’Organització del Laiestiu
ho creu convenient amb la finalitat de garantir que es compleixin aquestes mesures de prevenció

Preus Laiestiu

Preus

1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes

SOCI

198 €
345 €
471 €
575 €
706 €
758 €

NO SOCI
262 €
406 €
553 €
672 €
800 €
879 €
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STAGE COMPETICIÓ

7/18 ANYS

ESCOLA ESTIU TARDES

TENNIS

TENNIS

El Stage és una oportunitat per conviure,
aprendre i competir dins d´un ambient
extraordinari. Està adreçat a jugadors que
competeixen i a aquells que vulguin iniciar-se
en el món de la competició.

ESCOLA JUVENIL / STAGE DE TARDES

Familiarització amb l´entorn, pràctica global del joc,
fonaments tècnics-tàctics, coordinació i competició.

Edats: de 3 a 18 anys
Dates: Del 28 juny a 30 juliol
Horari: de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30h

Edats: de 7 a 18 anys
Dates: Del 28 juny a 30 juliol
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a

NIL

Nivells: Mini Tennis, Iniciació, Perfeccionament i
Pre Competició

Nivells: Competició
Programa:

i es fan 2h
de tennis

Programa:

Objectius tècnics, tàctics i coordinatius

· Entrenament de tennis 3,5 hores diàries
· Preparació Física 1 hora diària
· Dinar
· Torneig setmanal

Responsable: Arnald Guardiola

ESCOLA D´ADULTS

Cobrir les necessitats tennístiques dels nostres
alumnes en funció del nivell de joc.

Activitats extres: mini tennis, partits de futbol,
piscina de lleure, excursió, bàsquet i platja
Responsable: Pere Icart

• Inscripcions als campionats
• Menjars
• Desplaçaments als campionats amb l´equip tècnic
• Monitoratge tot el dia
• Activitats
• Assegurança mèdica i responsabilitat civil
• Servei mèdic al club

ESCOLA JUVE

MITJA HORA
DE PISCINA
INCLOSA EN
EL PREU *
*s

(1 o 2 hores de tennis)

17:30/19:00h (horari de finalització segons el grup)

Inclòs:

JUVENIL/ADULTS

STAGE
COMPETICIÓ

Preus

SOCI ESCOLA TEN. NO SOCI

1 Setmana
Preu per dia

295€
70€

325€
80€

365€
85€

Edats: a partir de 18 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i/o dijous de

19:30 a 21h

Nivells: Iniciació, Perfeccionament
Programa:
Objectius tècnics i tàctics

Responsable: Arnald Guardiola

OFERTA: Més de 3 setmanes 10% de descompte del preu total

Preus Escola
JUVENIL

Preus/set.
1h / dia
2h / dia

SOCI

65€
120€

LAIESTIU/ESC.TEN. NO SOCI
70€
130€

80€
150€

SOCI

NO SOCI

Mitja hora de piscina inclosa en el preu

Preus Escola
ADULTS

Preu curs complert
1 dia / 5 setmanes
2 dies / 5 setmanes

110€
195€

135€
240€

* més de 2 dies consultar preus
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STAGE PÀDEL
Classes de pàdel per tots els nivells, preparació física específica,
partits i piscina.
Fonaments tècnics i tàctics.

Edats: de 8 a 17 anys
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h
Dinàmica: 3 hores de pàdel, 1 hora de preparació
física i 30 minuts de piscina

8/17 ANYS

OFERTES
2021/22

*Grup mínim de 3 alumnes
Responsable: Marcela Ferrari

Preus
1 setmana
1 dia
Horari Laiestiu (13:30-18:00h)
Acollides

SOCI

NO SOCI

220€
50€
30€/dia
3€/dia

250€
55€
40€/dia
3€/dia

Descompte 10% familia nombrosa * Els grups s´obren a partir de 3 alumnes

INTENSIU PÀDEL ADULTS
Dates: del 28 de juny al 30 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 19:00h
Grups: per nivells (mínim 3 alumnes per classe, màxim 4)
Programa: Objectius tècnics, tàctics i físics(1h de classe /

30 minuts preparació física / 1h de partit)
Responsable: Marcela Ferrari
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Preus

SOCI

NO SOCI

1 Setmana

200€

235€

Inscripcions: padel@laieta.cat

NOU LAIESPORT NEN/A PORTA AMIC/GA

40% de descompte per cada nen/a i amic/ga que s’inscrigui
al Nou Laiesport 2021/2022 que no hagi estat inscrit mai.

Què és el LAIESPORT?

• Activitats esportives de base i lúdiques: tennis, pàdel, bàsquet, futbol, patinatge, etc.
• Nens i nenes de 3 a 12 anys
• Dissabtes de 10 a 13h
• De setembre a juny
El Nou Laiesport torna als seus orígens amb la voluntat de l’antic Patronat de ser l’Escola Esportiva
de Base del Laietà! Més tennis, més pàdel, més bàsquet i més futbol sala, combinat amb altres
activitats històriques del Club com el patinatge. Torna a gaudir de l’esport de base al Laietà!

ESCOLES ESPORTIVES D’INICIACIÓ
Descompte del 10% en les escoles esportives d’iniciació!
10% de descompte en la inscripció a qualsevol de les Escoles Esportives d’Iniciació
2021/2022, Tennis, Bàsquet, Pàdel i Futbol Sala, per aquells nens i nenes que s’hagin inscrit al
Laiestiu, Stage de Tennis o Stage de Pàdel d’estiu.
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SER
SOCI
TÉ
AVANTATGES
Fem esport en família, amb una quota única!
Quan fer esport en família ha esdevingut un estalvi? Si us doneu d´alta de la Quota Familiar abans del 19 de juny
us regalem 1 setmana del Laiestiu per a cada fill/a.
Aprofita aquesta Promoció per viure el Club Esportiu Laietà. 22.000 metres quadrats per fer esport, per fer salut, per fer
Laietà en família.
--Consulta condicions a l´Oficina d´Atenció al Soci.

Pintor Ribalta, 2-8 / 08028 Barcelona / Tel. 93 448 63 50 / Fax 93 333 82 46 / cel@laieta.cat / www.laieta.cat

