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Presentació
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni posa al vostre 
abast l’oferta de cursos per a persones adultes que 
teniu a les mans amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats formatives de la ciutadania.

En aquest fullet hi trobareu la informació de l’ampli 
ventall de cursos que organitza l’Ajuntament, que 
inclouen, per una banda, formació adreçada a millorar 
el currículum professional i eines per facilitar la inserció 
laboral i, per l’altra, cursos de caràcter més lúdic. 

En aquest fullet l’Ajuntament de Calonge i Sant Anto-
ni presenta de manera unificada l’oferta formativa de 
les diferents àrees, que s’ha confeccionat pensant que 
s’adeqüi a les característiques de la societat actual, 
cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que 
exigeix un aprenentatge continuat. 
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Cursos de l’Àrea 
d’Esports

Es recolliran inscripcions del 12 al 28 de setembre de 2018.
Pavello Municipal d’Esports de Calonge: de dilluns a divendres de 9 a 21 h

Sala Polivalent de Sant Antoni: de dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 17 a 21 h

Tel. 972 652 655  ·   www.esports.calonge.cat
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ESCOLA DE FUNKY
Preu 140 € / curs
a/e: esports@
calonge.cat
Telèfon: 972 652 655
Web: www.esports.
calonge.cat

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris: 

1r i 2n: dilluns i dijous de 12.30 a 13.30 h 

3r i 4t: dimecres i divendres de 12.30 a 13.30 h 

5è i 6è: dimecres i divendres de 12.30 a 13.30 h 

Pagament a través de domiciliació bancària. 

La vestimenta extra per a les actuacions es pagarà a part (preu 
aproximat 45 ).

Ho organitza: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

+ INFO



ESCOLA DE VELA
Curs 1: del 22 de 
setembre al 10 de 
novembre de 2018
Curs 2: del 13 d’abril 
a l’1 de juny de 2019
Preu 75 € / curs
Tel.: 644 413 418
cvsantoni@gmail.
com

LLOC: PLATJA DES MONESTRI
Horaris Curs 1: dissabtes de 10 a 12 h / 12 a 14 h 

Horaris Curs 2: dissabtes de 10 a 12 h / 12 a 14 h

Els horaris es poden veure modificats en funció del nombre 
de participants.

Web: http://cvsantantoni.blogspot.com.es

Ho organitza: Club de Vela Sant Antoni

+ INFO

ESCOLA DE FUTBOL CALONGE I 
SANT ANTONI

Escoleta i pre-
benjamins del 12 de 
setembre de 2018 al 
7 de juny de 2019
Benjamins fins 
a juvenils de 28 
d’agost de 2018 al 7 
de juny de 2019
a/e: clubefcsa@
gmail.com
Telèfon: 660 190 929
Web: www.
escolafutbolcsa.com

LLOC: CAMP DE FUTBOL DE CALONGE
Horaris: Escoleta i prebenjamins: dimecres i divendres de 
16.45 a 18.30 h.
Benjamins: dimarts i dijous de 16.45 a 18.30 h.
Alevins: dimarts i dijous de 16.45 a 18.30 h.
Infantil, cadet i juvenil: dilluns, dimecres i divendres de 
18.30 a 20 h.
Preus: Escoleta 230  (no disposaran de servei d’autobús per 
als partits).
Prebenjamins: 280 
Benjamins fins a cadets: 320  + mútua + portal del federat 
(ho pagarà la família pel seu compte). Es podrà pagar en 4 
quotes, de setembre a desembre, de l’1 a l’11 de cada mes.
Juvenils: 200  + mútua + portal del federat (ho pagarà la família 
pel seu compte). No disposaran de servei de bus per als partits.

Per a nens/es de 4 a 18 anys. Equipació a part del preu de la 
quota. Desplaçaments a partits amb bus.

Ho organitza: Escola de Futbol Calonge-Sant Antoni.

+ INFO
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INICIACIÓ AL JOC
De l’1 d’octubre de 
2018 al 7 de juny de 
2019
Preu 170 €
a/e: clubefcsa@
gmail.com
Telèfon: 660 190 929
Web: www.
escolafutbolcsa.com

LLOC: SALA POLIVALENT DE SANT ANTONI DE CALONGE
Horaris: dimarts i dijous de 17 a 18 h

Per a nens/es de 3 a 6 anys. 

Mínim de 10 nens/es.

Ho organitza: Escola de Futbol Calonge-Sant Antoni.

+ INFO

ATLETISME
Del 2 d’octubre de 
2018 al 31 de maig 
de 2019
Preu 210 € (es 
podrà pagar en 3 
quotes), i 160 € si 
vens un sol dia
Telèfon: 669 664 720

LLOC: CAMP DE FUTBOL DE CALONGE
Horaris: dilluns i dimecres de 17 a 18 h 

Per a nens/es de 6 a 14 anys . 

Amb la quota, regal de la samarreta de competició. Hi haurà 
material que es podrà comprar. 

A/e: escolaatletismecalonge@gmail.com

Ho organitza: Escola d’Atletisme Calonge - Sant Antoni.

+ INFO
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GIMNÀSTICA RÍTMICA
Del 12 de setembre 
de 2018 al 9 de juny 
de 2019
Preu 270 €. Inclou 
l’assegurança 
esportiva
Forma de pagament: 
170 € inscripció 
setembre i 100,00€ 
abans del 15 de 
desembre. Política 
de no devolució
a/e: clubesportiu.
ritmar@gmail.com
Telèfon: 606 415 017

LLOC: SALA POLIVALENT DE SANT ANTONI
Horaris de setembre: dilluns i dimecres

Prebenjamí i benjamí (2009 a 2012), de 17 a 18.30 h

Aleví, infantil i cadet (2003 a 2008) de 18.30 a 20 h

Dies per a informació i proves gratuïtes: dimecres 12, dilluns 
17, dimecres 19 i dilluns 24 de setembre

Horaris a partir d’octubre: dilluns i dimecres

Prebenjamí i benjamí (2009 a 2012) de 17 a 18.30 h

Aleví, infantil i cadet (2003 a 2008) de 18.30 a 20 h

Divendres, de 17 a 20 h, en grups reduïts per a participants 
a lligues comarcal i territorial, a determinar per equip tècnic.

Dimarts i dijous (nou grup 2018, s’obrirà en funció del núm. 
d’inscripcions) per a categoria aleví (2007 a 2008) de 17 a 
18.30 h.

Equipament esportiu obligatori del club, no inclòs a la quota 
anual (uns 90,00 ): inclou compra de dessuadora, cami-
seta, punteres i lloguer de mallot. I a part, malles negres 
llargues. I a part per a competició, aparells individuals.

Activitat per a nens/es de 6 a 16 anys.

Grup mínim de 10 participants.

El club agruparà segons categoria i nivell.

Ho organitza: CE Ritmar Calonge-Sant Antoni.

+ INFO
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PATINATGE ARTÍSTIC
Del 2 d’octubre de 
2018 al 31 de maig 
de 2019
a/e: maria@
mariafort.com
Telèfon: 606 915 874

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris 
INICIACIÓ: dilluns i dimecres de 17 a 18 h 
SEGUIMENT: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h 
PERFECCIONAMENT I: dimarts de 18.30 a 20 h i divendres 
de 17 a 18.30 h 
PERFECCIONAMENT II: dijous i divendres de 18.30 a 20 h

Preus
INICIACIÓ: 190  + 40  vestuari (150  inscripció setem-
bre, 80  febrer) 
SEGUIMENT: 230  + 40  vestuari (150  inscripció se-
tembre, 120  febrer) 
PERFECCIONAMENT I: 230  + 40  vestuari (150  ins-
cripció setembre, 120  febrer) 
PERFECCIONAMENT II: 230  + 40  vestuari (150  ins-
cripció setembre, 120  febrer)

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 

Places limitades per ordre d’inscripció 

Ho organitza: Club Patinatge Calonge - Sant Antoni.

+ INFO
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HÍPICA
Preu 60 € / mes
Tel.: 679 107 222
info@hipicaunicorn.
com

LLOC: HÍPICA UNICORN DE CALONGE
Cura del cavall, ponygames, volteig, carruatge, muntar en 
poni o a cavall i molt més.
Horaris: de 17 a 18.30 h. Dimarts, de 3 a 6 anys. Dimecres, 
a partir de 7 anys. Dijous, de 3 a 6 anys. Divendres, a partir 
de 7 anys
Web: www.hipicaunicorn.es

+ INFO
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CLUB HANDBOL CALONGE - SANT 
ANTONI

Preus:
Escoleta: 60 €
Benjamins: 100 €
Alevins: 190 €
Infantils i cadets: 
220 €
Juvenil (2002-2003): 
250 €
a/e: 
handbolcalonge@
gmail.com
Telèfon: 618 516 490

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris: 

Escoleta / Benjamins / Alevins: dimarts i dijous de 17 a 18.30 
h, al pavelló de Calonge

Infantil / Cadets: dimarts i dijous de 19 a 20.15, al pavelló de 
Sant Antoni

Juvenils: dimarts i dijous de 20.15 a 21.45 h, al pavelló de 
Sant Antoni i divendres de 20 a 21.30 h, al pavelló de Calonge

Forma de pagament :

EL Club girarà rebut bancari (la quota es dividirà en 3 parts)

La quota no inclou el xandall, que és obligatori.

El mes de setembre hi haurà jornada de portes obertes al pavelló 
de Calonge.

Ho organitza: Club Handbol Calonge i Sant Antoni.

+ INFO

ESCOLA DE TENNIS
De l’1 d’octubre de 
2018 al 31 de maig 
de 2019
Preu 125 €
a/e: info@
clubteniscalonge.com
Telèfon: 972 650 338

LLOC: CLUB TENNIS CALONGE
Horaris: dimecres de 16.45 a 17.45 h 

Per a nens/es de 6 a 13 anys (Primària). 

Web: www.clubteniscalonge.com/soci.htm

Ho organitza: Club Tennis Calonge.

+ INFO
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JUDO
Del 17 de setembre 
fins al 22 de juny 
(del 22 de juny al 31 
de juliol hi haurá 1 
classe setmanal)
a/e: 
clubjudocalonge@
gmail.com
Telèfon: 
638 875 252 
(Stèphane)
609 765 758 (Enric)
Inscripcions: el dia 
13 de setembre de 
17 a 19 h i el 20 de 
setembre de 17 a 
19 h

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris Judo:

Dilluns i dijous de 17 a 18 h (de 4 a 6 anys), de 18 a 19 h 
(de 7 a 9 anys) i de 19 a 20.30 h infantils fins a veterans 
(de 13 anys endavant) 

Dimarts de 17 a 18 h (de 10 a 12 anys) i de 18 a 19 h (tec-
nificació, Kata i competidors)

Dimecres de 17 a 18 h (de 10 a 12 anys)

Horaris defensa personal i Jiujitsu:

Dilluns de 9 a 10.30 h Jiujitsu i defensa personal (per a 
majors de 13 anys)

Dimecres de 9 a 10.30 h Jiujitsu i de 15 a 16.15 h defensa 
personal

Preus: 

Matrícula antics judokes 25  (inclou el cinturó + kyus + 
dret d’examen + assegurança de setembre a desembre) 

Matrícula nous judokes 45  (inclou el cinturó + kyus + llibre 
+ dret d’examen + assegurança de setembre a desembre)

Preu del curs: 190  (2 dies per setmana) + llicència federa-
tiva de gener a desembre (encara no sabem els preus).

Els horaris son orientatius, estan subjectes a possibles modi-
ficacions per part de l’equip tècnic.

+ INFO
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