TENNIS

BÀSQUET

NOU LAIESPORT

PÀDEL

ESCOLES
ESPORTIVES
Temporada 2021-22

Caminant junts cap al Centenari

FUTBOL SALA

TENNIS

ESCOLA COMPETICIÓ

1922-2022

ESCOLA D’INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT

Edats:

7 a 12 anys

Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.

Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Horari:

De dilluns a divendres: Tennis de 16 a 18 hores.
Preparació física de 18 a 19 hores.

Preus del curs
1 DIA
2 DIES
3 DIES

SOCIS

NO SOCIS

1.334€
2.128€
2.757€

1.764€
2.668€
3.315€

13 a 18 anys
Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Preus del curs

Matrícula obligatòria. No inclosa en el preu

1 DIA
2 DIES
3 DIES

ESCOLA DE COMPETICIÓ DE NIT
Edats:

De 8 a 14 anys.

Calendari:

1 DIA
2 DIES
3 DIES

NO SOCIS

1.122€
2.039€
2.585€

1.557€
2.467€
3.230€

tennis@laieta.cat

921€
1.483€
2.024€

1.183€
1.841€
2.445€

Horari:

De dilluns a divendres: Tennis
de 18 a 19:30 hores.
Dissabtes de 16 a 17:30 hores.

Horari:

De dilluns a divendres: Tennis
de 19:30 a 21 hores.
Dissabtes de 16 a 17:30 hores.

ESCOLA DE DISSABTES MATÍ
Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Horari:

Dissabtes de 10 a 12 h.

• 10 a 11h alumnes nascuts preferentment entre 2004 i 2012
• 11 a 12h alumnes nascuts preferentment entre 2013 i 2015

Preus

Matrícula obligatòria. No inclosa en el preu
Més de 3 dies, consultar amb la Direcció del tennis.

NO SOCIS

Més de 3 dies, consultar amb la direcció del tennis.

De dilluns a divendres de 18 a 21 hores tennis i preparació física.

SOCIS

SOCIS

Matrícula obligatòria. No inclosa en el preu

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.

Horari:

Preus del curs

c.e.laietà
Caminant junts cap al Centenari

ESCOLA DE COMPETICIÓ DE TARDA
A partir de 13 anys.
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ESCOLA INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT

Opció de seguiment temporada de competició
Consultar preus amb Direcció de Tennis.

SOCIS

NO SOCIS

473€

737€

Matrícula obligatòria. No inclosa en el preu
tennis.social@laieta.cat
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TENNIS

ESCOLA MINI TENNIS I ADULTS

ESCOLA DE MINITENNIS
Edats:

1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

De dilluns a divendres: Tennis de 18 a 19.30 hores.

L’escola de bàsquet té com a objectiu principal iniciar als nens i nenes que vulguin gaudir d’aquest
esport, tot entrenant per introduir-los gradualment en aquest món. Per aquest motiu, l’activitat
va encaminada a ensenyar la tècnica d’aquest esport i a formar futurs jugadors de bàsquet com
persones emmarcades dins de les normes ètiques i socials del nostre Club. Durant el curs es
realitzaran activitats socials puntuals i s’organitzaran “partidets” de competició, participació en
algun torneig per a escoles, etc.

Preus del curs

Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Horari:

1 DIA
2 DIES
3 DIES

SOCIS

NO SOCIS

713€
1.186€
1.644€

934€
1.586€
2.074€

c.e.laietà

ESCOLA PER A NENS I NENES: DE 6 A 10 ANYS

Calendari:

De 3 a 6 anys.

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Horari:

Dimarts i dijous de 17:45
a 19:00 hores.

Matrícula obligatòria. No inclosa en el preu

ESCOLA DE TENNIS ADULTS

Preus del curs
SOCIS

NO SOCIS

205€

295€

Calendari:

ESCOLA DE COMPETICIÓ

Horari:

El Club Esportiu Laietà, com a Club degà del Bàsquet Espanyol, té a les seves files els
següents equips federats:

Del 4 d’octubre 2021 al 22 juny de 2022.
Dilluns i dimecres de 21 a 22 hores. Dimarts i dijous de 20 a 21:30 hores.

Preus del curs
1 dia (dl o dx)
1 dia (dm o dj)
2 dies (dl i dx)
2 dies (dm i dj)

SOCIS

NO SOCIS

661€
973€
1.118€
1.691€

965€
1.432€
1.480€
2.265€

Director de secció: Pere Icart / Coordinador de secció: Arnald Guardiola
Coordinador competició: Pere Icart
tennis.social@laieta.cat / tennis@laieta.cat / tennis.competicio@laieta.cat
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BÀSQUET

ESCOLA COMPETICIÓ

Categories

Matrícula obligatòria anual:
iniciació, perfeccionament, competició i minitennis.
• Llicència federativa obligatoria a tots els nivells (a partir de 18€)
• Pack de roba obligatori (3 samarretes i dessuadora): 39,90€
• Assegurança Anual: 7€ (excepte els que tenen llicència)

Classes particulars / 1 hora:
Socis i abonats: 36€
Ni socis ni abonats: 46€
(màxim 10 classes)

• Pre-Mini
• Mini
• Pre-Infantil
• Infantil
• Cadet
• Júnior
• Sots-25
• Sènior

Any de naixement

2012-2013
2010-2011
2009
2008
2006-2007
2004-2005
1996-2003
2003 i anteriors

Preus del curs
Pre-Mini
De Mini a Sènior

SOCIS

NO SOCIS

205€
205€

450€
595€

Coordinador de secció: Lluís Ferrer / Adjunt de Coordinació: Joan Codina
basquet@laieta.cat

05

FUTBOL SALA

ESCOLA DE FUTBOL SALA

c.e.laietà
1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

INTRODUCCIÓ
Un any més l’escola de futbol-sala del Laietà arrenca la temporada amb
força. Estem segurs que serà una temporada plena de reptes, tant pels
nens, com pels entrenadors i segurament també pels pares i mares. Un any
més intentem posar el nostre granet de sorra en la formació i educació dels
vostres fills i filles aprofitant un esport tant internacional com el futbol.
Treballarem de valent per millorar les seves nocions tècniques, tàctiques i
físiques, a més a més d’intentar inculcar-los aquells valors que un esport
col·lectiu ens pot oferir: el respecte, el treball en equip, l’esperit de superació,
el sacrifici, i tants d’altres que anirem veient durant la temporada.
Gràcies al nostre camp de gespa artificial, traslladem la nostre metodologia
d’aprenentatge i formació a tots els nens i nens que vinguin a participar a la
nostre secció. Participarem a la lliga que organitza el Consell de l’Esport de

Barcelona (CEEB), jugarem amistosos contra altres escoles, i sobretot farem
amics, dins i fora del club, tot aprenent un esport que ens entusiasme.
Amb els més petits farem un treball de formació basat en els jocs, buscarem
que millorin els aspectes psicomotrius de cada infant i participarem a les
diades que organitza el CEEB, a més a més de fer partits amistosos amb
escoles i clubs de la ciutat.
Venir al Laietà il·lusiona i motiva als nostres jugadors, la pista de gespa
artificial, les nostres sessions d’entrenament, encaminades a fer gaudir al nen
per sobre de tot, els nostres entrenadors que transmeten i formen persones
a més d’ensenyar futbol, el nostre tarannà familiar i les ganes que hi posem,
fan que venir a al nostre club sigui una garantia de diversió perquè els nens
i nenes s’ho passin genial i aprenguin a jugar a futbol-sala.

DIES D’ENTRENAMENT*
ESCOLA (2015, 2016,2017)
Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 h. Partits amistosos durant l’any.
MENUTS (2014)
Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 h. Partits amistosos durant l’any.
BENJAMÍ (2012-2013)
Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 h. Divendres o dissabtes partits.
PRE-ALEVI (2011)
Dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30 h. Divendres o dissabtes partits.
ALEVI (2010)
Dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30 h. Divendres o dissabtes partits.
PRE-INFANTIL (2009)
Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h. Divendres o dissabtes partits.
INFANTIL (2008)
Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 h. Divendres o dissabtes partits.
CADET (2006-2007)
Dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 h. Divendres o dissabtes partits.
* Tots aquests horaris podran patir canvis en funció del nombre d’inscrits a les diferents categories.
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JUVENIL (2004-2005)
Dilluns i dimecres de 19.30 a 20:30 h. Divendres o dissabtes partits.

Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Preus del curs
Esc Iniciació
Esc Competició

SOCIS

NO SOCIS

389€
434€

567€
698€

Per més informació es poden dirigir a: Coordinador: Miquel Angel Montoro
futbolsala@laieta.cat
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PÀDEL

ESCOLA ADULTS / MENORS

c.e.laietà
1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

La missió de l’escola de pàdel és impulsar
i liderar la pràctica esportiva del pàdel amb la
finalitat de promoure la concienciació d’un
esport complet, professional, divertit i que
requereix tant control mental com forma física.

ESCOLA ADULTS

L’escola ofereix un servei personalitzat i de
màxima qualitat a tot tipus de jugadors, tant
per aquells que s’inicien, com pels jugadors
professionals.

Dilluns a divendres de 9 a 17 hores / 19 a 21 hores (classes d´1 hora)

En les sessions d’entrenament es treballen valors
de compromís, esforç, conducta, superació,
respecte i treball en equip.

ESCOLA COMPETICIÓ MENORS
ESCOLA COMPETICIÓ MENORS

Calendari:

Calendari:

De l’ 1 de setembre al 29 de juliol 2022

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Horari:

Preus del curs
1 ALUMNE
2 ALUMNES
3 ALUMNES
4 ALUMNES

SOCIS CLASSE SOCIS MES
34€
21€
16€
13€

126€
83€
66€
51€

L’escola està orientada a fomentar el pàdel
per a millorar la salut, benestar i diversió dels
jugadors amb la idea d’aprendre i disfrutar
jugant des de la primera classe.

* Classes individuals i puntuals de grup de 9 a 16 hores

El nostre mètode cerca la “simplicitat” del joc
fent pensar al jugador, fet imprescindible per la
seva implicació i millora evolutiva.

ESCOLA MENORS

Horari:

ABONAT CLASSE ABONAT MES
38€
24€
21€
15€

146€
94€
76€
61€

Dilluns a divendres de 17 a 18 h o de 18 a 19 h + 1h de preparació física

Preus del curs
2 DIES/SET

SOCI

NO SOCI

177€

187€

* Aleví, infantil, cadet i junior. 10 a 18 anys. Preu mensual

Tots els menors han de tenir llicència
federativa.
És obligatori tenir l´equipació oficial del Club
per participar en les competicions.

Calendari:

Les baixes s´han de notificar abans del 20 de
cada mes per escrit.

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

És obligatori omplir el formulari d´inscripció
per tal de formar part de l´escola.

Horari:

Les faltes d´assistència a classe no es
descontaran de la quota i no es poden
recuperar. Així mateix, les classes suspeses
per causes meterelògiques no es recuperaran.

Dilluns a divendres de 17 a 19 hores

Preus del curs
FINS 10 ANYS
D´11 A 17 ANYS

NORMATIVA

SOCI 1 DIA

SOCI 2 DIES

ABONAT 1 DIA

ABONAT 2 DIES

45€
66€

82€
118€

56€
76€

100€
136€

* Classes de 3-4 alumnes mínim. Preu mensual

L´escola de padel es regeix pel calendari
escolar.
Directora de Secció: Marcela Ferrari
Coordinadora de Secció: Graciela Ferrari

El pagament de les classes particulars es
pagaran abans d´efectuar-la.

padel@laieta.cat
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LAIESPORT

c.e.laietà
1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

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
• Del 13 de setembre 2021 al 22 de juny 2022

CONTINUEM AMB EL
NOU LAIESPORT
NEN/A PORTA AMIC/GA

30% de descompte per cada nen/a i amic/ga que s’inscrigui al

Nou Laiesport 2021/2022 que no hagi estat inscrit mai.

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!
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Calendari:

Del 13 de setembre fins al 22 de juny 2022.
Fira de Nadal: 18 desembre 2021
Festa Fi de Seccions: 18 juny 2022

Preus

SOCIS
505€

NO SOCIS
945€

• 15% de descompte Laiesplai de Nadal i Setmana Santa
direccio@laiestiu.cat
11

LAIESPLAI

ACTIVITATS, NADAL I SETMANA SANTA

ACTIVITATS LAIESPLAIS

LAIESPLAI NADAL

Els Laiesplais tenen com a objectiu la realització d´aquelles
activitats tant lúdiques com esportives que més s´adaptin al
nombre de nens i edats.

Edats:

Inscripcions:

De 9 a 17 hores.

A la secretaria del club.

Informació:

A les oficines del Club o bé per email a
direccio@laiestiu.cat.
• 15% de descompte a tots els nens inscrits a escoles esportives C.E.Laietà

Nens i nenes de 3 a 12 anys.

Horari:

Dates:

23, 24, 27,28, 29,30,31 de
desembre.
3,4,5,7 de gener.

Preus
Estada complerta (11 dies)
Preu per dia

SOCIS

NO SOCIS

275€
32€

385€
45€

Servei d’acollida opcional: 3€

LAIESPLAI DE SETMANA SANTA
Edats:

Nens i nenes de 3 a 12 anys.

Dates:

De l’11 al 14 abril

Horari:

De 9 a 17 hores.

Preus
Estada complerta (4 dies)
Preu per dia
Servei d’acollida opcional: 3€

direccio@laiestiu.cat
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SOCIS

NO SOCIS

135€
40€

207€
55€

COME, LEARN I ENTRENA!

c.e.laietà
1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

Qui som?
Som Idiomes Tarradellas, una escola d’idiomes que des del 2002 ajuda els seus alumnes a comunicar-se amb el
món. Als nostres kids i teens els oferim aprendre la llengua amb naturalitat i motivació, els dos punts claus d’un
bon aprenentatge.
Com treballem?
Formem grups per edat i utilitzem un material que ens permet treballar amb tots els nivells. Cada alumne té els
seus objectius particulars i l’ajudem a aconseguir-los. La nostra prioritat és la comunicació i treballem en grups
de 5 a 10 alumnes. També tenim opció de grups per preparar exàmens oficials.
Quina proposta us fem?
Veniu al club, apreneu anglès i entreneu… genial oi? Sense desplaçaments, aprofitant el temps al màxim, i en
unes instal·lacions idònees. Tenim diversos horaris perquè pugueu combinar l’anglès i l’esport, però si no us
encaixen en busquem de nous... la flexibilitat és un dels nostres punts forts!
També fem activitats per a adults al club!
Inscripció:
Escriviu un correu a: idiomestarradellas96@gmail.com especificant nom complet, any de naixement i esport
que practica l’alumne/a. També ens podeu enviar un whatsap al 601025767.
Ens posarem en contacte amb vosaltres amb els detalls de la proposta al més aviat possible!

Preus:
1h/setmana 40€
2h/setmana 75€
(matrícula 30€ i material a part)

SERVEI DE MONITORATGE
El club Esportiu Laietà ofereix un servei complet en:
• Aniversaris.
• Comunions.
• Batejos.
• Servei de cangur en les festes del club.
El servei es composa de:
• Monitoratge per edats concretes (mínim 2 monitors).
• Material esportiu i didàctic.
• Instal·lacions esportives.
• Sales adequades.
• Servei de restaurant.
direccio@laiestiu.cat

PREU SOCI:
Berenar: 12€/nen/a
Monitoratge: 25€ hora (mínim 2h).
Instal.lacions gratuïtes.

Contractació de serveis
adicionals com:
pallassos, titelles, màgia i
animació.
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INFORMACIÓ

GENERAL

c.e.laietà
1922-2022

Caminant junts cap al Centenari

DATES CALENDARI ESPORTIU
Calendari: Totes les seccions es regiran pel calendari escolar.
Inici del curs: 13 de setembre 2021.
Final del curs: 22de juny 2022.
Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2021 al 7 de gener 2022 (ambdós inclosos).
Vacances de Setmana Santa: del 12 al 18 d’abril 2022 (ambdós inclosos).
Fira de Nadal: 18 de desembre 2021.
Festa Fi de Seccions: 18 de juny 2022.
DIES FESTIUS
Per l´any 2021: 12 octubre, 1 novembre, 6,7 i 8 desembre.
Per l´any 2022: 1 de maig i 6 de juny (2ª Pasqua)
HORARI D’OFICINES
De dilluns a divendres de 9 a 21 hores / Dissabtes de 9:30 a 13:30 hores.
PAGAMENT
Tots els pagaments s’han de fer a través de domiciliació bancària.
FORMA DE PAGAMENT
Socis: Setembre/Octubre 2021, Gener 2022 i Abril 2022.
No Socis: 50% en el moment de la inscripció, 25% Gener 2022 i 25% a l’Abril 2022.
PROMOCIONS
10% descompte familia nombrosa (totes les seccions)
10% descompte 2 germans (seccions de caire social, no competició)
5% descompte alumne apuntat a diferents seccions (seccions de caire social, no competició)

SER SOCI, TÉ AVANTATGES

LLOGUER D’INSTAL·LACIONS
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Preus

SOCIS

ABONATS

NO SOCIS

Camp de futbol-5 de gespa artificial (9 a 16h.)
Camp de futbol-5 de gespa artificial (resta d’hores)
Pista de pàdel (9 a 13h)
Pista poliesportiva (hora vall)
Sala de reunions (preu hora)
Pavelló

45€
55€
45€
100€
52€

62€
72€
62€
150€
67€

67€
77€
25€
67€
200€
72€

Fem esport en família, amb una quota única!

Quan fer esport en família ha esdevingut un estalvi? Dona´t d´alta i beneficia´t de la promoció que tenim preparada pel teu fill/a.
Aprofita´t i viu el Club Esportiu Laietà. 27.000 metres quadrats per fer esport, per fer salut, per fer Laietà.
Consulta condicions a l´Oficina d´Atenció al Soci.

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

15 PISTES DE TENNIS TERRA BATUDA
13 PISTES DE PÀDEL
1 PISTA POLIESPORTIVA / PATINATGE
1 CAMP DE FUTBOL-5 GESPA ARTIFICIAL
1 MINI PISTA POLIESPORTIVA
1 PISTA POLIESPORTIVA COBERTA / BÀSQUET

FITNESS

2 SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
1 SALA DE FITNESS
2 SAUNES
ENTRENAMENTS PERSONALS
SERVEI DE FISIOTERÀPIA
SERVEI D’OSTEOPATIA
SERVEI DE MASSATGES
SERVEI D’ESTÈTICA

ALTRES SERVEIS

APARCAMENT
EDIFICI SOCIAL / ZONA WIFI
SALÓ DE JOCS
PISCINA
SOLÀRIUM
CAFETERIA / RESTAURANT
TERRASSA / PÈRGOLA

Segueix-nos a les
xarxes socials!
@clublaieta
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Laietà

c.e.laietà
1922-2022

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

