
ACTIVITATS EXTRES ESCOLA TENNIS CURS 2017/18 
 
 

ACTIVITAT DATA 
GRUP 

A2 A1 B C2 C1 D 
        
1º TRIMESTRE        

Americana oct-des l l l l l  

Prova de tennis 1 nov-des   l  l l 

Festa de Nadal des  l l  l l 

Lliga Catalana nov-des l l l l   

Circuit Promeses set-des l l  l   

        

        

        

2º TRIMESTRE        

Social categories gen-març l l l l l  

Circuit Promeses gen-març l l  l   

Carnestoltes febrer      l 

Lliga Catalana gen-març l l l l   

Consell Escolar gen-març   l l l  

Supertennis  gen-abril   l  l l 

Prova de tennis 2 març-abril   l  l l 

        

        

        

3º TRIMESTRE        

Circuit Promeses abril-juny l l  l   

Minitennis Futures abril   l  l l 

Lliga Catalana abril-juny l l l l   

Dia de l'amic maig  l l  l l 

Excursió fi de curs maig-juny l l l l l  

Festa Cloenda  juny      l 

 
 
 
 
 
 



CONTINGUT ACTIVITATS EXTRES 
 
 
Prova a la Americana (grups A-2, A-1, B, C-1, C-2) 
Competició que es realitza durant varis caps de setmana; es disputa amb el sistema de lliga per grups 
segons edats i nivell; Per a molts alumnes, es la primera experiència en partits de tennis. Inclou 
jornada final amb entrega de premis als guanyadors. 
 
Prova de tennis - Mini tennis i Aprendre a Comptar (grups D, B i C-1) 
Activitat que es desenvolupa en una tarda d'un dissabte i es fan dos proves en una: a) partides de mini 
tennis disputades pels alumnes en edats compreses entre els 6 i els 9 anys; i partides en pista ¾ de 
pista on els alumnes s'exerciten en la forma que es juga un partit de tennis. Destaca la col·laboració 
dels pares per ajudar a controlar les partides. Al acabar el torneig es realitza una petita festa amb 
entrega de premis i berenar. 
 
Festa de Nadal de l’amic invisible (grups D, C-1,B i A-1) 
Festa de celebració de les festes de Nadal on cada nen s’emporta un regal sorpresa. Diversos nens 
voluntaris ens deleiten amb les seves nadales i ens acomiadem amb un aperitiu. Col·laboren unes 
mares d’alumnes que s’encarreguen de la compra dels regals. 
 
Lliga Catalana (grups A-1, A-2, B,C-1 i C-2) 
Competició per equips de diferents categories (benjamins a cadets) on els alumnes de la nostre escola 
representen al nostre club amb enfrontaments amb altres clubs de les nostres comarques. 
 
Circuit Promeses (grups A-1, A-2, C-2) 
Competició oberta, individual per eliminatòries que organitza un club de la província dirigida a jugadors 
de 2º nivell; es limita el rànquing. (3 o 4 proves per temporada). 
 
Social per categories (grups A-1, A-2, B, C-1 i C-2) 
Competició oficial per edats que organitza el club, on apuntem als alumnes de l’escola que ja tenen 
alguna experiència en la disputa de partits. 
 
Festa Carnestoltes (grup D)  
Els alumnes més petits realitzen un entrenament disfressats, on hi ha desfilada i premis.  
 
Supertennis (grup D, B iC-1) 
Competició per equips que organitza la F.C.T. Subdividida amb 1 (mini tennis) i 2 (¾ de pista). 
Similar a la lliga comarcal però en aquest cas per als més petits. 
 
Consell Escolar (grup B, C-1 i C-2 
Torneig de recent implantació que dirigeix el consell escolar del baix camp per a nens/es d'iniciació i 
perfeccionament. Es competeix per equips amb escoles de la nostre comarca  
 
Torneig obert de mini-tennis Futures (grups D, B i C-1) 
Prova que forma part del circuit provincial de mini-tennis. Coincidint amb el dia de la final del torneig 
internacional futures que organitza el nostre club es celebra aquest torneig per a jugadors benjamins i 
pre-benjamins en el que també i prenen part alumnes d’altres clubs. 
 
Dia de l’amic (grups A-1, B, C-1 i D) 
Jornada on cada alumne porta els seus amics al club per que puguin gaudir d’una jornada de tennis 
mitjançant entrenaments, jocs i multi-esports.  
 
Excursió fi de curs (grups A-2, A-1 i C-2,)  
Sortida d’un dia en un lloc determinat on els alumnes realitzen amb companyia del seus entrenadors, 
diferents activitats generalment relacionades amb esports d’aventura. 
 
Festa cloenda escola (grup B,C-1 i D) 
Jornada festiva que engloba als alumnes més petits de l'escola i que serveix per acomiadar el curs; es 
realitzen multi esports per als més grans i jocs de cucanya pels petits.  


