
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL JAUME TUBAU

PÀDEL

Podeu gaudir d’aquestes dues pistes d’última generació, les més noves del mercat, que podreu llogar pun-

tualment, apuntar-vos als campionats de temporada, reservar classes particulars o matricular-vos als 

grups de l’escola de pàdel que s’ofereix tot l’any.

També podeu demanar jugar partits amb altres usuaris amb el sistema de reserves en línia VULL JUGAR!

Escola de pàdel per a adults
A la ZEM Jaume Tubau, cada temporada iniciem grups de l’escola de pàdel per a adults, on rebreu classes 

per iniciar-vos en aquest esport, millorar el vostre joc o inclòs preparar-vos per a tornejos o campionats als 

quals us vulgueu inscriure. Disposem de 2 pistes d’última generació per donar aquestes classes de pàdel 

de 60  minuts amb un professor especialitzat. Obrim inscripcions el mes de setembre i sempre que quedin 

places lliures, us podeu inscriure en qualsevol moment del curs.

Oferta de grups

Dia  Horari  Edats  Mínim Màxim Preu/Trimestre  Preu/Curs

Dilluns  de 16.30 a 17.30 h  a partir de 16 anys  4  8  91,89 euros  275,67 euros

Es poden obrir més grups en altres dies de la setmana en aquesta mateixa franja horària amb un mínim de 

4 persones.

20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals (presentant acreditació corresponent)

Escola de pàdel per a infants
A la ZEM Jaume Tubau, també tenim grups d’aprenentatge de pàdel pels vostres fills i filles. Grups de dife-

rents nivells i edats perquè es trobin a gust amb els companys i companyes i puguin aprendre i millorar la 

seva tècnica. Les classes són de 60 minuts amb un professor especialitzat. Obrim inscripcions el mes de 

setembre i sempre que quedin places lliures, us podeu inscriure en qualsevol moment del curs. 

Oferta de grups

Dia  Horari  Edats  Mínim Màxim Preu/Trimestre  Preu/Curs

Dilluns,  

Dimarts i de 17.30 a 18.30 h De 13 a 15 anys 4 10 93,20 euros 279,61 euros

Dijous 

Dimecres i  

Divendres 
de 17.30 a 18.30 h De 8 a 12 anys 4 10 93,20 euros 279,61 euros

Dilluns i 
de 18.30 a 19.30 h De 13 a 15 anys 4 10 93,20 euros 279,61 euros

Dimarts 

Es poden obrir més grups en altres dies de la setmana si hi 

hagués un mínim de 4 infants.

20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals 
(presentant acreditació corresponent) 



ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL JAUME TUBAU

PÀDEL

Lloguers pistes de pàdel
Reserva puntualment la teva pista. Fes-ho en línia!

Tarifa 1      Preu Abonament 10 hores

De dilluns a divendres de 15.00 a 19.30 h i de 21.30 a 22.30 h   
16,00 euros  144 euros

dissabtes de 8.30 a 22.00 h i diumenges de 8.30 h a 12.30 h

Tarifa 2      Preu Abonament 10 hores

De dilluns a divendres de 15.00 a 19.30 h i diumenges    
20,00 euros  180,01 euros

de 12.30 a 15.30 h

Classes particulars de pàdel
Si el que necessiteu és disposar d’un entrenador especialitzat només per a vosaltres, reservem unes fran-

ges horàries per aquest propòsit.

1 hora   1 persona  2 persones  3 persones  4 persones

Abonats  31,25 euros  32,85 euros 35,45 euros 39,88 euros

No abonats 35,68 euros  42,59 euros 46,44 euros 52,22 euros

Tornejos
Durant l’any organitzem dos tornejos, el de Festa Major i el d’hivern, a més dels tornejos a “a l’americana” 

que es fan una vegada al mes.

Altres serveis
- Lloguer de pales i pilotes.

- Bar/cafeteria amb terrassa.

- Abonaments de temporada.

- Casals Esportius.


