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Benvolgudes families!
Aquí trobareu la informació necessària per a poder gaudir de tots els avantatges
de pertànyer al FAMILY CLUB CA N’ARIMON.

ÍNDEX
•  pàg. 1   Quotes Ca n’Arimon.
•  pàg. 3 - 5    Niu de Jocs.
•  pàg. 6 -7  Club Junior.
•  pàg. 8   Tallers Familiars / AiguaJocs.
•  pàg. 9   Normativa de les activitats.
•  pàg. 10   Celebra l’aniversari dels teus fills a Ca n’Arimon.
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59’80€

29’90€

QUOTES CA N’ARIMON
QUOTA FAMILIAR (2 adults+ 2 nens fins a 15 anys).
Niu de jocs.
Una activitat EIE gratuïta (de 3 a 11 anys).
Totes les activitats del Club Junior (de 12 a 15 anys).
Zumba familiar (nens a partir de 5 anys).
Tallers familiars.
AiguaJoc.
Accés a la piscina interior i d’estiu (menors de 14 anys acompanyats d’un adult).
Descomptes en els cursos de piscina i en el campus.

QUOTA INFANTIL (de 12 a 15 anys).
Totes les activitats del Club Junior.
Zumba familiar (nens a partir de 5 anys).
Tallers familiars.
AiguaJoc.
Accés a piscina interior i d’estiu (menors de 14 anys acompanyats d’un adult).
Descomptes en els cursos de piscina i en el campus.
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NIU DE JOCS

NIU DE JOCS
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.15H A 19.30H*

Deixa al teu fill a l’activitat de l’escola d’iniciació esportiva, recull-lo al Niu de jocs, i a 
la inversa, disposaràs del temps necessari per a la teva pràctica esportiva.

*A partir del 5 de setembre. (1h 30’ diària inclòs en quota)

ACTIVITATS ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA (3-11 anys)
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.00H A 19.30H

Primera activitat inclosa en la quota. Si vols accedir a més d’una activitat pots fer-ho 
per 24,75€ trimestrals cadascuna. Requereixen inscripció prèvia segons places 
disponibles.
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AERÒBIC
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que treballa la coordinació i la força 
mitjançant suport musical.

IOGA
Sessió d'exercicis d'iniciació a la base del Ioga adaptats per a nens.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

HIP HOP
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquesta disciplina.

ZUMBA
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que utilitza pasos de ball llatins bàsics.

DANCE
Activitat dirigida coreografiada que utilitza la música dance del moment.

INICIACIÓ AL RITME
Familiarització als passos i estils bàsics de dansa mitjançant jocs i exercicis dinàmics.

INICIACIÓ A L’ESPORT
Juguem i aprenem, practicant els esports més populars i els menys coneguts, adaptats a les 
capacitats motrius de les primeres edats mitjançant jocs i circuits motrius.

INICIACIÓ RAQUETES
Familiarització al món de l'activitat �sica amb complements.

INICIACIÓ AL BÀSQUET
Familiarització i coneixements dels contiguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ A L’HANDBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ AL FUTBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
Iniciació i tecnificació als exercicis bàsics i execucions propis de l'esport. 

KANGOO
Activitat cardiovascular altament motivadora que es realitza amb les botes Kangoo Jump 
amb exercicis i jocs divertits.

NOVETATS
PILATES JUNIOR
Exercicis bàsics del mètode Pilates on es treballa la força, la flexibilitat, la respiració i la 
correció postural.

BREAKDANCE
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquest estil de ball.

DANSA CONTEMPORÀNIA
Establir un perfecte control del cos i l’espai a través de la dansa lliure, entrant en armonía amb 
la música i potenciant la creativitat de cada persona.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

MINI DISCO
Sessió de coreografia de 30’ amb les cançons del moment.

BOLLYWOOD
Iniciació als pasos bàsics d’aquesta dansa oriental.

HORARI D’ACTIVITATS
DIMARTS

m1 / aula m2 pg ext

Ludoteca
Iniciació
Ritme

3 - 5 anys Multiesport
6 - 8 anysGimnastica

Avançada
8 - 12 anys 

Ludoteca
Aeròbic /

Step Grans
8 - 12 anys Futbol

Mini
3 - 5 anysGimnàstica

5 - 7 anys Ludoteca

Ludoteca Zumba
6 - 12 anys

Iniciació
Bàsquet
5 - 8 anys

Club
Junior

DILLUNS
m1 / aula m2 pg ext

Ludoteca
Pilates
Infantil

6 - 12 anys Futbol
Mini

3 - 5 anysMini Disco
30' 

4 - 7 anys 

Gim Artis
Iniciació

8 - 12 anys

Ludoteca Hip Hop 
7 - 12 anys Iniciació

Handbol
7 - 12 anysIniciació

Esportiva
3 - 5 anys 

Esports
Adaptats
Piscina

Ludoteca Breakdance
7 - 9 anys Futbol

Grans
9 - 12 anys

Kangoo
Ioga 

des de
6 anys
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-
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-
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-
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HORA
DISSABTE

Mini Disco

Hip Hop

Iniciació
Fitness

DIMECRES
m1 / aula m2 pg ext

Ludoteca Pilates
Infantil Jocs

pre-
esportiusGimnàstica

Petites 
5 - 7 anys 

Ludoteca
Iniciació
Ritme

3 - 5 anys Futbol
Grans

8 - 12 anysGimnàstica
Grans

8 - 12 anys 
Esports

Adaptats

Ludoteca Sevillanes

Iniciació
Esportiva

Ioga
Infantil
Grans

Iniciació
Handbol
7 - 12 anys

Mini Disco
30'

( Pilates)

DIVENDRES
m1 / aula m2 pg ext

Ludoteca Aeròbic
Petites Jocs

pre-
esportius

Gimnàstica

Ludoteca
Iniciació
Esports 

3 a 7 anys Multi-
esportsIniciació

Ritme
3 - 5 anys

Esports
Adaptats

Ludoteca
Dance
Infantil

7 - 12 anys

Multi-
esports 

Ioga
Infantil

DIJOUS
m1 / aula m2 pg ext

Ludoteca Zumba
6 - 12 anys Futbol

Mini
3 - 5 anysGimnàstica

5 - 7 anys

Ludoteca Bollywood
Multi-

esportsIniciació
Ritme

(Pilates) 

Ludoteca Multi-
esports

Hip Hop

DIMECRES

17.00
-

17.45

HORA
DILLUNS

Dansa Con-
temporània
6 - 12 anys

Estudi 3

Hip Hop
10 - 12 anys

Estudi 3

CLASSES A L’ESTUDI 3



AERÒBIC
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que treballa la coordinació i la força 
mitjançant suport musical.

IOGA
Sessió d'exercicis d'iniciació a la base del Ioga adaptats per a nens.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

HIP HOP
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquesta disciplina.

ZUMBA
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que utilitza pasos de ball llatins bàsics.

DANCE
Activitat dirigida coreografiada que utilitza la música dance del moment.

INICIACIÓ AL RITME
Familiarització als passos i estils bàsics de dansa mitjançant jocs i exercicis dinàmics.

INICIACIÓ A L’ESPORT
Juguem i aprenem, practicant els esports més populars i els menys coneguts, adaptats a les 
capacitats motrius de les primeres edats mitjançant jocs i circuits motrius.

INICIACIÓ RAQUETES
Familiarització al món de l'activitat �sica amb complements.

INICIACIÓ AL BÀSQUET
Familiarització i coneixements dels contiguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ A L’HANDBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ AL FUTBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
Iniciació i tecnificació als exercicis bàsics i execucions propis de l'esport. 

KANGOO
Activitat cardiovascular altament motivadora que es realitza amb les botes Kangoo Jump 
amb exercicis i jocs divertits.

NOVETATS
PILATES JUNIOR
Exercicis bàsics del mètode Pilates on es treballa la força, la flexibilitat, la respiració i la 
correció postural.

BREAKDANCE
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquest estil de ball.

DANSA CONTEMPORÀNIA
Establir un perfecte control del cos i l’espai a través de la dansa lliure, entrant en armonía amb 
la música i potenciant la creativitat de cada persona.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

MINI DISCO
Sessió de coreografia de 30’ amb les cançons del moment.

BOLLYWOOD
Iniciació als pasos bàsics d’aquesta dansa oriental.
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DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS



AERÒBIC
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que treballa la coordinació i la força 
mitjançant suport musical.

IOGA
Sessió d'exercicis d'iniciació a la base del Ioga adaptats per a nens.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

HIP HOP
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquesta disciplina.

ZUMBA
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que utilitza pasos de ball llatins bàsics.

DANCE
Activitat dirigida coreografiada que utilitza la música dance del moment.

INICIACIÓ AL RITME
Familiarització als passos i estils bàsics de dansa mitjançant jocs i exercicis dinàmics.

INICIACIÓ A L’ESPORT
Juguem i aprenem, practicant els esports més populars i els menys coneguts, adaptats a les 
capacitats motrius de les primeres edats mitjançant jocs i circuits motrius.

INICIACIÓ RAQUETES
Familiarització al món de l'activitat �sica amb complements.

INICIACIÓ AL BÀSQUET
Familiarització i coneixements dels contiguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

5

Activitats pensades per a desenvolupar hàbits esportius i saludables en els teus fills.
Dissenyades per a que els més joves es relacionin i aprenguin els valors d’equip, 
amistat i cooperació.
* Totes les activitats són incloses en la quota. No requereixen inscripció prèvia.

INICIACIÓ A L’HANDBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ AL FUTBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
Iniciació i tecnificació als exercicis bàsics i execucions propis de l'esport. 

KANGOO
Activitat cardiovascular altament motivadora que es realitza amb les botes Kangoo Jump 
amb exercicis i jocs divertits.

NOVETATS
PILATES JUNIOR
Exercicis bàsics del mètode Pilates on es treballa la força, la flexibilitat, la respiració i la 
correció postural.

BREAKDANCE
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquest estil de ball.

DANSA CONTEMPORÀNIA
Establir un perfecte control del cos i l’espai a través de la dansa lliure, entrant en armonía amb 
la música i potenciant la creativitat de cada persona.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

MINI DISCO
Sessió de coreografia de 30’ amb les cançons del moment.

BOLLYWOOD
Iniciació als pasos bàsics d’aquesta dansa oriental.

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS
SPINNING
Activitat dirigida cardiovascular adaptada a l’etapa de creixement del més joves de la familia.

ESPORTS
Pràctica d’un gran ventall d’esports per fomentar la pràctica esportiva i col·laboració entre joves.

SH’BAM
Activitat dirigida coreografiada on descobriran molts estils musicals i gaudiran del ball.



AERÒBIC
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que treballa la coordinació i la força 
mitjançant suport musical.

IOGA
Sessió d'exercicis d'iniciació a la base del Ioga adaptats per a nens.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

HIP HOP
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquesta disciplina.

ZUMBA
Activitat dirigida coreografiada d'intensitat mitja que utilitza pasos de ball llatins bàsics.

DANCE
Activitat dirigida coreografiada que utilitza la música dance del moment.

INICIACIÓ AL RITME
Familiarització als passos i estils bàsics de dansa mitjançant jocs i exercicis dinàmics.

INICIACIÓ A L’ESPORT
Juguem i aprenem, practicant els esports més populars i els menys coneguts, adaptats a les 
capacitats motrius de les primeres edats mitjançant jocs i circuits motrius.

INICIACIÓ RAQUETES
Familiarització al món de l'activitat �sica amb complements.

INICIACIÓ AL BÀSQUET
Familiarització i coneixements dels contiguts tècnics-tàctics propis de l'esport.
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Activitats pensades per a desenvolupar hàbits esportius i saludables en els teus fills.
Dissenyades per a que els més joves es relacionin i aprenguin els valors d’equip, 
amistat i cooperació.
* Totes les activitats són incloses en la quota. No requereixen inscripció prèvia.

INICIACIÓ A L’HANDBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

INICIACIÓ AL FUTBOL
Familiarització i coneixements dels continguts tècnics-tàctics propis de l'esport.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
Iniciació i tecnificació als exercicis bàsics i execucions propis de l'esport. 

KANGOO
Activitat cardiovascular altament motivadora que es realitza amb les botes Kangoo Jump 
amb exercicis i jocs divertits.

NOVETATS
PILATES JUNIOR
Exercicis bàsics del mètode Pilates on es treballa la força, la flexibilitat, la respiració i la 
correció postural.

BREAKDANCE
Iniciació i coreografia dels pasos bàsics d'aquest estil de ball.

DANSA CONTEMPORÀNIA
Establir un perfecte control del cos i l’espai a través de la dansa lliure, entrant en armonía amb 
la música i potenciant la creativitat de cada persona.

SEVILLANES
Activitat dirigida coreografiada, iniciació i pasos bàsics.

MINI DISCO
Sessió de coreografia de 30’ amb les cançons del moment.

BOLLYWOOD
Iniciació als pasos bàsics d’aquesta dansa oriental.

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS
SPINNING
Activitat dirigida cardiovascular adaptada a l’etapa de creixement del més joves de la familia.

ESPORTS
Pràctica d’un gran ventall d’esports per fomentar la pràctica esportiva i col·laboració entre joves.

SH’BAM
Activitat dirigida coreografiada on descobriran molts estils musicals i gaudiran del ball.

CLUB JUNIOR



Activitats pensades per a desenvolupar hàbits esportius i saludables en els teus fills.
Dissenyades per a que els més joves es relacionin i aprenguin els valors d’equip, 
amistat i cooperació.
* Totes les activitats són incloses en la quota. No requereixen inscripció prèvia.
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HORARI D’ACTIVITATS

Sh’Bam
Sala 2

Hip Hop
Sala 2

Multiesport
Pavelló

Spinning
Sala 1

Zumba
Sala 2

Tonificació
Sala 2

Spinning
Sala 1

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUSHORES DIVENDRES

Zumba
Sala 2

18.30 - 19.25

19.30 - 20.25

17.15 - 17.55

17.15 - 18.00

17.50 - 18.25 Zumba
Sala 3

Tonificació
Sala 2

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS
SPINNING
Activitat dirigida cardiovascular adaptada a l’etapa de creixement del més joves de la familia.

ESPORTS
Pràctica d’un gran ventall d’esports per fomentar la pràctica esportiva i col·laboració entre joves.

SH’BAM
Activitat dirigida coreografiada on descobriran molts estils musicals i gaudiran del ball.



Activitats pensades per a desenvolupar hàbits esportius i saludables en els teus fills.
Dissenyades per a que els més joves es relacionin i aprenguin els valors d’equip, 
amistat i cooperació.
* Totes les activitats són incloses en la quota. No requereixen inscripció prèvia.
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DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS
SPINNING
Activitat dirigida cardiovascular adaptada a l’etapa de creixement del més joves de la familia.

ESPORTS
Pràctica d’un gran ventall d’esports per fomentar la pràctica esportiva i col·laboració entre joves.

SH’BAM
Activitat dirigida coreografiada on descobriran molts estils musicals i gaudiran del ball.

TOTS ELS DISSABTES DE 17.00H A 19.00H

Cada setmana una temàtica diferent
(consulta la programació d’aquest mes a recepció).
45 minuts d’activitat �sica d’intensitat baixa 
i 1h de tallers.

TALLERS FAMILIAR

DISSABTES, DE 17.30H A 18.30H
DIUMENGES, DE 11.30H A 12.30H

La piscina d’activitat es converteix en un 
espai de joc amb material lúdica per gaudir 
en familia.

AIGUAJOC

Amb la col·laboració de: 



NORMATIVA DE LES ACTIVITATS

1. El primer dia us haureu de dirigir als vestidors del pavelló i localitzar el vestidor assignat 
per a cada activitat. Ho trobareu al plafó de l’entrada del pavelló.  

2. L’accés als vestidors ha de ser màxim 10 minuts abans de l’inici de l’activitat.
3. Es prega puntualitat a l'entrega i recollida del nen a la classe. 
4. El monitor recollirà els nens dins el vestidor a l’inici de la sessió i tornarà al mateix lloc una 

vegada finalitzi. L’accés a l’àrea esportiva està restringit únicament als cursetistes.
5. Per a un millor funcionament es prega als pares no romanguin a les grades durant la 

classe, sobretot amb els més menuts.
6. L’assistència es controlarà a cada clase, la no assistència sense justificació escrita durant 

4 sessions consecutives ocasionarà la baixa de l’activitat i la pèrdua de la plaça.

ABONATS I CURSETISTES 2016-2017
Periòde preferencial del 29 d’agost al 4 de setembre. Obertes a tothom a partir del 5 de 
setembre.
- El primer trimestre s’abonarà a la recepció en el moment de la inscripció, la resta per 
domiciliació bancària.
- En cas de no renovar l’activitat s’ha de cursar la baixa per escrit abans del dia 20 de l’últim 
mes del trimestre (desembre o març).
L’impagament d’un rebut comportarà la pèrdua de la plaça assignada.
Preus vàlids fins desembre 2016.
- La direcció es reserva el dret a canviar o anul·lar aquelles activitats que no tinguin un 
mínim d’inscrits.

El Club es reserva el dret de realitzar canvis en les activitats del Club Familiar durant el curs.
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Petit món
CELEBRA L’ANIVERSARI

DELS TEUS FILLS AMB NOSALTRES.

Es divertiran amb els seus amics realitzant 
activitats aquàtiques recreatives amb material 
de piscina, activitats esportives i jocs amb 

suport musical en un estudi de 100m2.

HORARI:
Dissabte tarda i diumenge matí.

Màxim 3 hores.

Una festa inoblidable!

MÉS INFORMACIÓ A
gemma.guirado@europolis.es

93 570 60 97



W W W . C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84, 
Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 
info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL
CA N’ARIMON


