
L’escola de pàdel del Club Tennis Reus Monterols és una bona 
opció per fer esport i conèixer nous amics. La temporada de 
l’escola va de setembre a juny i poden apuntar-s’hi nens i nenes 
des dels 4 fins als 18 anys. Està formada per grups segons l’edat 
i el nivell de joc de cada alumne. Els alumnes han d’abonar la 
quota de soci corresponent a la seva edat, excepte els fills de 

soci menors de 8 anys que tenen la quota gratuïta. És obligatori 
l’ús de l’equipació oficial del Club, tant per a les competicions 
com per als entrenaments. Per a qualsevol dubte o aclariment 
contacteu amb Luis Ferrini, responsable de l’escola de pàdel, a 
l’adreça de correu electrònic luis.ferrini@tennismonterols.cat o per 
telèfon al 600 637 698.

El Club Tennis Reus Monterols disposa 
d’un Grup de Competició de pàdel per 
als nens i nenes d’entre 8 i 18 anys que 
progressen cap a nivells de competició 
d’entre tots els jugadors i jugadores de 
l’escola. El Grup d’Alt Rendiment es for-
ma per alguns dels jugadors més grans 
del Grup de Competició. Es realitzen 
entrenaments a pista i preparació física 
específica. A més, disposa d’un segui-
ment dels jugadors en les diverses com-
peticions que es juguen durant l’any, tan 
individuals com per equips. 

Ets major de 18 anys i vols iniciar-te 
al pàdel o millorar el teu nivell? Al 
Club disposem de cursos trimestrals 
per a adults amb horaris a conve-
nir amb el responsable de l’activitat.  

 3 categories segons nivell:  
A (bàsic), B (mig), C (avançat).

 Classes de 60 minuts.
 Et pots inscriure als cursos segons el teu 
nivell o realitzar-los consecutivament en 
cas de no haver fet cap curs.

 Realització d’una prova d’accés per nivell.

Escola 
de pàdel 

Competició i  
alt rendiment

Escola de pàdel juvenil

Cursos trimestrals
de pàdel per a adults NIVELL

DIES PER SETMANA 
(preu trimestral)

1 2

PÀDEL
Classes de 

60 min.
143,30 € 249 €

*10% dte. en l’escola de pàdel 
d’adults dels matins i migdies
*10% dte. per als jugadors i 

jugadores dels equips del Club. 
Grups tancats.

HORARIS

Grups de matins, migdies i tardes 
a convenir amb el responsable de 

l’activitat: 
 Luis Sannazzaro. 672 122 437  

luis.sannazzaro@tennismonterols.cat

GRUP i NIVELL EDAT
DIES PER SETMANA  

(preu mensual) HORARI
1 2 3

MINI Mini Pàdel 5-7 36,70 € 52,50 € 61,40 € Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h / Dissabte d’11 a 12 h

P1 Iniciació i perfeccionament 7-12 56,70 € 74,70 € 86,60 € Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h / Divendres de 18 a 20 h

P2 Iniciació i perfeccionament 13-18 69 € 82,90 € 96,90 € Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h / Divendres de 18 a 20 h

C1 Competició 7-12 70,10 € 87,10 € 104,10 € Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h

C2 Competició 13-18 85,50 € 106,70 € 127,80 € Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h


