CURSOS DE L’ÀREA D’ESPORTS

ESPORTS
+ INFO
• Preu 140€

• Esports@calonge.cat
• Telèfon:

972652655

• Web:

Esports.calonge.cat

+ INFO
• Prebenjamí i Escoleta
inici del 13 setembre al 5
de juny.

• Benjamí i Aleví / Femení
inici el 3 setembre al 5
de juny
• Infantils: Inici el 2 de
setembre al 5 de juny.

• Cadet i Juvenil: Inici el 28
d’agost al 5 de juny.
• Telèfon:

Joan: 636 53 52 03
Pol: 685 95 46 93

Luis: 650 89 49 61

• A/e:
Clubefcsa@gmail.com
• App mòbil:
EFCSA

• Instagram:
@efcsa

ESCOLA DE FUNKY

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris: 1r a 3r Dimecres i divendres de 12:30 h. a 13:30 h.
4t a 6è dimecres i divendres de 12:30 h. a 13:30 h.
Pagament a través de domiciliació bancària.

La vestimenta extra per les actuacions es pagarà a part
(preu aproximat 45€).
Ho organtiza: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

ESCOLA DE FUTBOL CALONGE
I SANT ANTONI
LLOC: CAMP DE FUTBOL DE CALONGE I CAMP DE FUTBOL DE SANT
ANTONI
• ESCOLETA (2014-15):

Dimecres i divendres de 16:45 a 18:30 h. (Calonge) Preus: 250€

• PREBENJAMÍ (2012-13):

Dimecres i divendres de 16:45 a 18:30 h. (Calonge) Preus: 300€

• BENJAMÍ (2010-11):

Dimarts i dijous de 16:45 a 18:30 h. (Calonge) Preus: 350€ + Mutualitat

• ALEVÍ (2008-09):

Dimarts i dijous de 18:30 a 20 h. (Calonge) Preus: 350€ + Mutualitat

• INFANTIL (2006-07):

Dilluns, dimecres i divendres de 16:45 a 18:30 h. (Sant Antoni)
Preus: 350€ + Mutualitat

• CADET (2004-05):

Dilluns, dimecres i divendres de 18:30 a 20 h. (Sant Antoni)
Preus: 350€ + Mutualitat

• JUVENIL (2001-03):

Dilluns, dimecres i divendres de 18:30 a 20 h. (Calonge)
Preus: 350€ + Mutualitat

• *FEMENI:
• INSCRIPCIÓ:
A través de la pàgina
web:
Efcsa.gesfutbol.cat

Dimarts i dijous de 16:45 a 18:30 h. / de 18:30 a 20 h. (Sant Antoni)
Preus: 150€ + Mutualitat

Hi haurà servei de bus gratuït pels desplaçaments llunyans.
Descompte del 10% per a dos germans inscrits.
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+ INFO

ESPORTS

INICIACIÓ AL JOC I MULTI-ESPORTS

• Quant a Iniciació al joc
(3-5 anys) i Multi-esports
(6-10 anys) totes dues
començaran a partir de
l’1 d’octubre i acaben el 5
de Juny.

LLOC: Sala Polivalent de Sant Antoni de Calonge
Horaris:

• Telèfon:
650 89 49 61.

Totes dues activitats es realitzaran en funció del nombre mínim d’inscrits.

• Més informació a:
Clubefcsa@gmail.com

• Iniciació al Joc:
Dimarts i dijous de 17 a 18 h. a la Sala Polivalent de Sant Antoni.
Preu: 170 €.
• Multi-esports:
Dilluns i dimecres de 17 a 18 h. a la Sala Polivalent de Sant Antoni.
Preu: 170 €

L’objectiu de l’extraescolar d’INICIACIÓ AL JOC és que els nens
i nenes més petits puguin desenvolupar-se en tots els seus
aspectes a través de la psicomotricitat i el joc. Es realitzaran
activitats i jocs per millorar el desenvolupament físic, cognitiu, emocional i social dels nens i nenes.

L’objectiu de l’extraescolar MULTI-ESPORTS és que els nens i
nenes d’entre 6 i 10 anys practiquin diversos esports (futbol,
bàsquet, hoquei, korfball, handbol, voleibol, etc.) i potenciar el
seu desenvolupament a partir de la pràctica físico-esportiva.

+ INFO
• Del 2 d’octubre de 2019
al 5 de juny de 2020.
• Preu 210€ (es podrà
pagar en 3 quotes), i
160€ si vens un sol dia.
• Telèfon:
687 558 024

+ INFO
• Preu: 125€

• Del 1 d’octubre del 2019 al
31 de maig del 2020
• Info@clubteniscalonge.com

• Telèfon:

972 650 338

• Web:

Tenniscalonge.com
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ATLETISME
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 del club. Hi haurà material que es podrà comprar.
Ho organitza: Escola d’Atletisme Calonge - Sant Antoni
escolaatletismecalonge@gmail.com

ESCOLA DE TENNIS
LLOC: CLUB TENNIS CALONGE
Horaris: Dimecres de 16.45 a 17.45 h.
Per a nens/es de 6 a 13 anys (Primària).
Ho organitza: Club Tennis Calonge.

ESPORTS

+ INFO
• DURADA: del 30 de setembre de 2019 al 29 de maig
de 2020
• Maria@mariafort.com
• Telèfon:

606 915 874

• REUNIÓ INFORMATIVA:
30.09.2019, a les 20:30 h., al
pavelló de Calonge.

ESPORTS

PATINATGE ARTÍSTIC
LLOC: Pavelló de Calonge
• INICIACIÓ:

Dilluns i dimecres de 17 a 18 h. Preus: 190 € + 40 € vestuari (150 € inscripció setembre, resta al febrer)

• PERFECCIONAMENT I:

Dilluns i dimecres de 18 a 19:30 h. Preus: 230 € + 40 € vestuari (150 €
inscripció setembre, resta al febrer)

• PERFECCIONAMENT II:

Dimarts de 18:30 a 20:00 h. i divendres de 17 a 18:30 h. Preus: 230 € +
40 € vestuari (150 € inscripció setembre, resta al febrer)

Per a nens i nenes a partir de 3 anys. Places limitades per ordre d’inscripció.
Ho organitza: Club Patinatge Calonge - St. Antoni.

+ INFO
• Del 12 de setembre
fins al 22 de juny (del
22 de juny al 31 de
juliol hi haurá 1 classe
setmanal)
• Clubjudocalonge@
gmail.com

• Telèfon:
Stèphane: 638 875 252
Eric: 609 765 758
• Inscripcions:
El dia 10 I 12 de setembre de 16:30 h. a
19:30 h. al pavelló de
Calonge.

CLUB DE JUDO
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. (tecnificació, 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
Dimarts i dijous 15:15 a 16:15 h. Defensa Personal.

Els horaris son orientatius, estan subjectes a possibles modificacions per part de l’equip tècnic.
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 federativa de gener a desembre (encara no sabem els preus).

Ho organitza: Club de Judo
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+ INFO
• Preu:
1 Curs 75€
2 cursos 150€
• Web

Cvsantantoni.blogspot.com

• Telèfon:
644 413 318

• Escolacvsa@gmail.com

ESPORTS

CLUB DE VELA
LLOC: PLATJA D’ES MONESTRI
Horaris Curs: Dissabtes 12 a 14 h.
Els horaris es poden veure modificats en funció del nombre
de participants.
Aquest any, al club, es farà vela esportiva tots els Dissabtes
des d’el 21 de setembre fins el 9 de novembre (és a dir, els
dies: 21/09, 28/09, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11), i també del 28
de març al 30 de maig (els dies: 28/03, 4/04, 18/04, 25/04, 2/05,
9/05, 16/05, 23/05).
A més a més, a l’estiu es fan cursos junior i també cursos senior durant tot el mes de juliol i agost.

+ INFO
• PREUS:
Escoleta (a partir 2013):
Gratuït ( Revisió metge
no inclosa)
Benjamí (2010-2011) i
Aleví (2008-2009):
200€

Infantil (2006-2007) i
Cadet (2004-2005):
250€
Juvenil (2002-2003):
295€

El club girarà rebut bancari (la
quota es dividirà en 3 parts)
La quota no inclou equipació ,
que es obligatori.
Equipació 70€ ( xandall +
equipació partit + samarreta
entrenament)

• Handbolcalonge@gmail.
com
• Telèfon:
Jordi 618 516 490
Joan 687 732 880
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CLUB HANDBOL CALONGESANT ANTONI

LLOC: PAVELLÓ DE CALONGE I PAVELLÓ DE SANT ANTONI
Horaris:
• Escoleta / Benjamí / Aleví

17:00 a 18:30 h. dimarts i dijous Pavelló Calonge.

• Infantil

17:30 a 19:00 h. dimarts i dijous Pavelló Sant Antoni

• Cadet

19:00 a 20:30 h. dimarts i dijous Pavelló Sant Antoni
19:00 a 20:30 h. divendres Pavelló Calonge

• Juvenil

20:30 a 22:00 dimarts i dijous Pavelló Sant Antoni
20:30 a 22:00 divendres Pavelló Calonge

Tots els equips comencen els entrenaments el 17 de setembre
menys els Juvenils que comencen el 20 d’agost. Es finalitza el
31 de maig, depenent de calendaris i copes de la Federació.
El mes de setembre hi haurà jornada de portes obertes al
pavelló de Calonge de 17:00 a 18:30 per a nens de 5 a 12 anys.

ESPORTS

+ INFO

ESPORTS

CLUB ESPORTIU RITMAR

• Preu:
290,00€ anual

Del 16 de setembre de 2019 al 12 de juny de 2020

• Telèfon:
Cati 600 066 779
(deixin missatge)

• Escoleta a Benjamí (nascudes 2010 a 2014)
Dijous de 17.00 a 18.00 h. divendres de 17.00 a 18.30 h. (LLOC: SALA
POLIVALENT DE SANT ANTONI)
• Aleví a Juvenil (nascudes 2003 a 2009):
Dilluns de 18.30 a 19.30 h. i 19.30 a 21.00 h., dimecres de 18.30 a 20.00
h. i divendres de 18.30 a 20.30 h. (Sala Polivalent de Sant Antoni)

• Clubesportiu.ritmar@
gmail.com

LLOC ON S’IMPARTEIX L’ACTIVITAT: SALA POLIVALENT DE SANT
ANTONI
Horaris:

El club agrupa per categoria i nivell. La participació a competicions (comarcal i/o territorial) es determina per part
de l’equip tècnic.
• Dies per informació i proves gratuïtes: divendres 20 i 27 de
setembre, Sala Polivalent de Sant Antoni, de 17:00 a 18:30.
• Activitat per a nens i nenes a partir de 5 anys (nascuts 2014)
• Forma de pagament: es podrà fer en dos pagaments,
190,00€ amb la inscripció pel setembre i 100,00€ pel gener.
Política de no devolució.
• Descomptes del 10% per família nombrosa o per germans
inscrits.
• A la quota anual s’inclou l’assegurança esportiva.
• A la quota anual no s’inclou la participació a les competicions (a determinar)
• Equipament esportiu del club, obligatori, no inclòs a la quota
anual: camiseta (15,00€), punteres (12,00€), i malles negres
llargues, maillot. Per competició: dessuadora (35,00€), maillot i aparells individuals.
• Grup mínim de 10 participants
• El club agrupa per categoria i nivell. La participació a competicions (comarcal i/o territorial) es determina per part de
l’equip tècnic.

Organitza: CE Ritmar de Calonge i Sant Antoni.
Dies per informació i proves gratuïtes: Divendres 20 i 27 de
setembre, Sala Polivalent de Sant Antoni, de 17:00 a 18:30 h. .
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ESPORTS

+ INFO
• Web
Esports.calonge.cat
• Telèfon:
972 652 655

• Esports@calonge.cat

ESPORTS

ACTIVITATS PAVELLÓ DE CALONGE
Horaris:
• De dilluns a divendres de les 9 h. a les 23 h.
• Dissabte: de les 10 h. a les 20 h.
El pavelló de Calonge ofereix una àmplia oferta d’activitats
per a tots els socis/es de la instal·lació, així com, disposa d’una
sala de gimnàs i d’una zona welness per poder gaudir de l’activitat física en un entorn agradable.
• INSTAL·LACIÓ:
• Sala de Gimnàs
• Pista Poliesportiva
• 2 sales de classes dirigides
• 1 Sala Ciclo Indoor
• Zona Wellness
• ACTIVITATS DIRIGIDES:
• Pilates
• Ioga
• Manteniment/Tono
• Crossfit
• G.A.P
• Zumba
• Fit dance
• Tonificació
• Ciclo Indoor (Bike Control)
• Taiso / Taiso Adaptat.
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