ESCOLES
ESPORTIVES
SANT JOAN DESPÍ

CURS 2021-2022

OFERTA ESPORTIVA
MUNICIPAL EN EDAT ESCOLAR

POLIESPORTIUS
SALVADOR
GIMENO I
FRANCESC
CALVET

ESCOLA MUNICIPAL DE
TENNIS I PÀDEL TENNIS DESPÍ

Qui som?

El Tennis Despí és un Complex Esportiu
Municipal creat el 1994, gestionat per
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb més de
8.500 m2 d’esport i salut.
Consta de:
• 9 pistes de tennis superfície green set
• 13 pistes de pàdel
• Sala de fitness
• Sales d’activitats dirigides
• Piscina d’estiu

Què oferim?

Què oferim?

Activitat aquàtica: cursos des dels sis mesos
fins als quinze anys.
Iniciació esportiva per a infants de 4 i 5 anys.
Modern dance infantil, de 6 a 12 anys.
Zumba junior, de 13 a 15 anys.
Free style, de 12 a 15 anys.

Contacte:

Per a més informació, podeu contactar
amb nosaltres:
• Poliesportiu Francesc Calvet
pfcalvet@sjdespi.net · tel. 93 477 27 09
• Poliesportiu Salvador Gimeno.
psgimeno@sjdespi.net · tel. 93 477 68 20
•

Preus i períodes d’inscripció

Podeu consultar preus i horaris al web:
www.despiesport.cat (apartat cursos)
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Contacte:

Per a més informació, podeu contactar
amb nosaltres:
• Tel: 93 477 12 00 / 600 499 918
• Web: www.tennisdespi.com
• Correu electrònic:
tennisdespi@sjdespi.net
•

Preus

Podeu consultar preus i horaris:
www.tennisdespi.com

Escola de Tennis
• Minitennis
• Iniciació
• Joves
• Tecnificació
Escola de Pàdel
• Iniciació
• Competició

A qui va dirigit?

A nenes i nens entre 4 i 16 anys.

On som?

C/ Sant Martí de l’Erm, 30
08970 Sant Joan Despí
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CENTRE CÍVIC
ANTONI GAUDÍ
Escola d’Escacs

ATENEU INSTRUCTIU
Escola de Tennis Taula
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CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL BARRI CENTRE
Escola de Futbol FC Sant
Joan Despí San Pancracio

POLIESPORTIU UGALDE
Escola de Futbol Sala

POLIESPORTIU DEL MIG
Escola d’Hoquei,
Patinatge i Handbol

CEM TENNIS DESPÍ
Escola de Tennis i Pàdel
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POLIESPORTIU
FRANCESC CALVET
Escola de Bàsquet

3

79

1

3

CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL LES PLANES
Escola de Futbol
FC Levante Las Planas

6

17
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POLIESPORTIU
SALVADOR GIMENO
Escola d’Handbol

1

4

8
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PISTA MUNICIPAL
ARQUITECTE JUJOL
Escola de Patinatge i d’Hoquei

LES ESCOLES
ESPORTIVES, EN
EQUIPAMENTS
DE QUALITAT

Els infants i les/els joves poden practicar esport
a la ciutat en unes instal·lacions de reconegut
prestigi per la qualitat de les seves prestacions
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ESCOLA DE BÀSQUET

BÀSQUET CLUB SANT JOAN DESPÍ

Qui som?

Som un club de bàsquet fundat l’any 1988
i consolidat com una de les grans entitats
esportives del nostre municipi i com un
referent en la formació de jugadores i jugadors
de bàsquet a la nostra comarca.

Què oferim?

La formació en els aspectes tècnics i tàctics del
nostre esport, basat en la presa de decisions
del joc que ha de fomentar l’autonomia dels
infants, i emprant un mètode propi basat en
un llenguatge simbòlic que potenciarà el seu
procés creatiu.

A qui va dirigit?

A totes les nenes i nens del municipi i voltants,
entre els 5 i els 12 anys, per tal que puguin iniciar-se en el nostre esport. A més, tenim equips
en totes les categories superiors on jugadores
i jugadors d’altres escoles i/o clubs podran trobar un entorn de treball competitiu i podran
incorporar-se per continuar la seva formació.

On som?

• Al poliesportiu Francesc Calvet de Sant
Joan Despí.
• Horari secretaria:
de dilluns a dijous de 18 a 20 h.
6

Contacte:

• Al telèfon de la secretaria del club:
934 77 90 26
• Al correu electrònic:
coordinacioesportiva@basquetdespi.com
• Més informació:
www.basquetdespi.com
•

Preus

• Escoleta (P5-1r-2n primària):
425€/temporada (3 quotes)
• Equips de minibàsquet
(3r, 4t, 5è, 6è primària):
475€/temporada (3 quotes)
NOTA: Informa’t sobre què inclouen
aquestes tarifes, descomptes per a
germanes i germans, així com les
tarifes per a altres equips de categories
superiors.

ESCOLA D’HOQUEI EN LÍNIA
CLUB HOQUEI LÍNIA JUJOL

Qui som?

Un club amb vint anys d’història a Sant Joan
Despí, que va agafar el nom de l’arquitecte
santjoanenc Josep Maria Jujol i Gibert pel
vincle de la seva família amb la nostra entitat.
Club català reconegut pels seus equips
d’hoquei base que competeixen en les
màximes categories catalanes i nacionals.
Club que acumula diversos campionats
d’Espanya i lligues nacionals.

Què oferim?

Oferim una pràctica esportiva de patinatge i
hoquei en línia, que basa el seu aprenentatge
en uns valors pedagògics per a les més petites
i petits, del qual resulta una vinculació molt familiar per a tothom. Som un club esportiu amb
equips a totes les categories, fet que permet
una evolució en l’aprenentatge per a totes les
edats. L’escola esportiva s’adreça a infants de
diferents edats que s’inicien en el patinatge i
l’hoquei en línia. En cas que no es disposi de
material (patins en línia, casc...), els el deixem
per iniciar-se en la pràctica del patinatge.

On som?

Disposem de dues instal·lacions al municipi:
• Poliesportiu del Mig,
c/ Camí del Mig, núm. 37
• Pista poliesportiva Arquitecte Jujol,
Carrer Tambor del Bruc, 2

Contacte:

• Mail: info@chljujol.com
• Tel./whatsapp: 608938754
• Web: chljujol.com
•

Preus

El primer mes de prova és gratuït
Preus de l’escola:
un dia / dos dies: 25 € / 35 €

A qui va dirigit?

L’escola esportiva va dirigida a nenes i nens
des dels 4 anys fins a qualsevol edat. No cal
tenir un nivell mínim de patinatge. Som escola.
7

ESCOLA D’ESCACS

CLUB D’ESCACS SANT JOAN DESPÍ

Qui som?

La nostra escola promociona els escacs de
base a tots els nivells: el formatiu, amb una
monitora i dos monitors, i el de competició, en
què les jugadores i els jugadors sempre estan
acompanyats pel director de l’escola.
Formem part de l’ACE (Associació de Clubs
d’Escacs del Baix Llobregat), entitat que es va
crear per treballar en conjunt amb els clubs
de la comarca i fomentar aquest esport.

Què oferim?

Classes d’escacs els dimarts de 17.30 a 19
h, grup avançat els dijous de 17.30 a 19 h i
grup inicial.
Es fan classes en línia si les circumstàncies
ho demanen i així l’alumnat no perd classes
d’entrenament.
Tenim una àmplia biblioteca per si es vol
aprofundir en algun tema o entrenar a casa.

A qui va dirigit?

Infants a partir dels 5 anys.

On som?

• Centre Cívic Antoni Gaudí, plaça de
l’Estatut, 5, barri Residencial Sant Joan.
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Contacte:

• Al correu electrònic:
clubescacssantjoandespi@gmail.com
• Web:
www.escacsdespi.despientitats.cat
•

Preus

75 € trimestre.
Inclou llicència federativa.

ESCOLA DE TENNIS TAULA
CTT ATENEU 1882

Qui som?

El Club Tennis Taula Ateneu 1882 és, per sobre
de tot, una escola esportiva, amb una clara
vocació de formar joves en la pràctica del
tennis de taula, utilitzant-lo com una eina per
educar persones mitjançant l’esport.
El club disposa en aquest moment d’una de les
escoles esportives més grans de Catalunya,
amb més de 50 alumnes.

Què oferim?

Oferim tot el necessari per a la pràctica
d´aquest esport. Les instal·lacions esportives
consten de 10 taules d’entrenament i
competició, situades dins d’un ampli gimnàs,
amb sòl encoixinat, ideal per a la pràctica del
tennis de taula. A més, el club disposa d’un
robot llençaboles, ideal per aconseguir la
mecanització dels cops. Disposen de tècnics
de primer nivell per a l’entrenament dels que
comencen i per a les jugadores i jugadors que
vulguin perfeccionar el seu nivell.

A qui va dirigit?

A tots els infants i adults que vulguin aprendre
o perfeccionar el seu nivell de joc d’aquest
esport, sense cap límit d´edat. Actualment
tenim jugadores i jugadors des dels 8 anys
fins als 65 anys i més.

On som?

El nostre local d´entrenament i joc està ubicat
al gimnàs del col·legi Ateneu Instructiu. passeig del Canal, s/n, al costat del CAP Verdaguer del barri Centre de Sant Joan Despí.

Contacte:

• Al correu electrònic:
administracio@cttateneu1882.com
• Persona de contacte:
Joaquim Pla i Beltrán
• Web: www.cttateneu1882.com
•

Preus

General:
quotes bimensuals de 72 € cadascuna + 65 €
de matrícula anual (d’octubre de 2021 a
juny de 2022 són un total de 389 €)
1r familiar:
quotes bimensuals de 72 € cadascuna + 30 €
de matrícula anual (d’octubre de 2021 a
juny de 2022 són un total de 354 €)
2n familiar:
quotes bimensuals de 72 € cadascuna
(matrícula gratuïta) (d’octubre de 2021 a
juny de 2022 són un total de 324 €)
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ESCOLA DE FUTBOL

FUTBOL CLUB LEVANTE LAS PLANAS

Qui som?

Som el FC Levante Las Planas, un club de
futbol fundat l’any 1983 amb una fusió de dos
antics equips del barri de les Planes. Som una
entitat de referència del futbol femení.

Què oferim?

Oferim la pràctica de l’esport del futbol amb
sessions de tecnificació, petites classes de teòrica per a les més menudes i menuts, tornejos
segons l’època de l’any i campus a l’estiu amb
diferents activitats lúdiques i pràctica del futbol.

A qui va dirigit?

Va dirigit a noies i nois de 4 anys fins a
amateur. Tenim categories des de promeses
-les més petites i petits- fins a veterans, que
són els de més edat. Tota categoria té una
projecció de donar a conèixer tècnicament i
tàcticament l’esport del futbol, sense deixar
de costat, està clar, els principis d’educació i
ser persona en tot moment.

On som?

La nostra ubicació és el Camp de Futbol Municipal de les Planes, a l’avinguda Barcelona número 64 de Sant Joan Despí, al costat del centre
d’atenció primària les Planes, una bona ubicació per poder arribar amb Trambaix, bus L46 i
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altres línies que passen per l’avinguda del Baix
Llobregat, que és la paral·lela a la instal·lació.

Contacte:

Per posar-se en contacte via telefònica
tenim el número d’oficina 93 373 87 54
o per correu electrònic
fclevantelp@hotmail.com. Estarem
encantades i encantats de poder
contestar tota mena de consulta.

Preus

Els preus oscil·len segons la categoria de
la jugadora o jugador, de 325 a 625 euros,
inclosa la roba de dues temporades.
Depenent de si hi ha germanes/germans
o si la jugadora/jugador és portera/porter,
la quantitat pot variar.

ESCOLA D’HANDBOL

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ

Qui som?

Som un club amb més de seixanta anys
d’història a la nostra ciutat, fundat el 1958. Un
club amb una estructura professional que es
dedica al foment de l’esport, concretament
de l’HANDBOL. L’Handbol Sant Joan Despí
té actualment més de 400 jugadores/
jugadors repartits en totes les categories,
tant femenines com masculines, i és un dels
clubs referents en l’àmbit català i espanyol
per la gran quantitat de jugadores i jugadors,
però sobretot pel seu gran nivell formatiu i
competitiu.

Què oferim?

On som?

Ens trobareu al Poliesportiu Salvador Gimeno
(c/ Major 75).

Contacte:

• Visita la nostra web: www.chsjd.cat
• Pots contactar també per correu
electrònic a secretaria@chsjd.cat
o al telèfon 692 308 31
•

Preus

Per a preus i més informació, entreu al
nostre web: www.chsjd.cat

Iniciar-se en un esport col·lectiu com el nostre
amb tots els beneficis que això comporta
(sacrifici, companyonia, competitivitat...).
Practicar aquest esport sense tenir en
compte l’experiència o coneixement previ que
es tingui.
Oferim un esport paritari (gairebé és igual el
nombre de de noies i de nois) i integrador.
Divertir-se amb un esport que motiva molt i
que facilita la creació de relacions d’amistat.

A qui va dirigit?

A noies i nois nascuts entre els anys 2006 i
2016.
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ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SANT JOAN DESPÍ

Qui som?

Som un club que va començar a rodar el
2008, en principi vinculat al Club d’Hoquei
de Sant Joan Despí, però que va adquirir
independència.
Ens dediquem a la pràctica esportiva del
patinatge artístic sobre quatre rodes, tant en
les categories individuals com en la categoria
de conjunts (Grups de Xou)
A més, fomentem els valors esportius, perquè
creiem que ajuden al desenvolupament
personal dels infants i faciliten la seva
integració entre els seus iguals i uns hàbits de
vida saludable.

Què oferim?

El CPA Sant Joan Despí és un club pensat per
a la competició esportiva des del principi,
el nostre objectiu és que els patinadors i
patinadores arribin a formar part del nostre
grup de competició. Per fer-ho, passen per
diversos grups d’Iniciació (nivells D, C, B, A i
Certificat). Per passar d’un nivell al següent
cal aprovar una prova federativa que acredita
estar en possessió del nivell corresponent.
Quan els patinadors/res arriben al grup de
competició és quan poden competir en l’àmbit
de Barcelona, Catalunya, Espanya...
Fins a aquest moment, també competeixen en
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altres nivells: el del Consell Escolar del Baix
Llobregat i també participen en els diferents
trofeus i campionats que organitzen els clubs.

A qui va dirigit?

A nens i nenes a partir de cinc anys i sense
màxim d’edat als qui els agradi el patinatge.

On som?

Fem la pràctica de l’esport en dos espais
municipals, el Poliesportiu del Mig (on tenim
la nostra seu) i la pista Arquitecte Jujol. Tots
els grups entrenen algunes hores en pista
coberta i altres en pista descoberta.

Contacte:

Podeu contactar amb nosaltres al
correu electrònic
cpasantjoandespi@gmail.com o als
telèfons següents:
M. Carmen 645949343 / Xavi 615114932
•

Preus
•
•
•
•

Inscripció:
* Inscripció germana/germà:
Quota de socia/soci mensual:
Patinatge Artístic Iniciació D:

60 €
30 €
15 €
32 €

ESCOLA DE FUTBOL SALA
SANT JOAN DESPÍ CFS

Qui som?

Al Sant Joan Despí, Club Futbol Sala fa 15
anys que treballem amb la màxima dedicació,
il·lusió i professionalitat en un projecte
esportiu i de formació integral per a noies i
nois. Mitjançant el futbol sala, reforcem valors
positius com el respecte i la companyonia.
Treballem per la millora i l’aprenentatge de
les nostres jugadores i jugadors, intentant
aconseguir els objectius esportius marcats.
Som un club referent dins del Baix Llobregat
i també de tot Catalunya, amb 18 equips
federats i més de 200 esportistes.

On som?

Al Poliesportiu Ugalde, c/ Sant Martí de l’Erm,
21.

Contacte:

Tel. director esportiu: 679 114 900
(Axel Tubau) / info@santjoandespicfs.cat
•

Preus

Consulteu preus al nostre web
www.santjoandespicfs.cat

Què oferim?

Activitat esportiva federada amb campionat
de lliga regular anual en totes les categories,
participació en la Copa Catalunya, realització
d’un stage de pretemporada, sortides
extraesportives per a les més petites i petits,
entrenaments específics per a totes les
nostres porteres i porters, servei de nutrició
i de fisioteràpia, campus de Nadal i d’estiu, i
moltes coses més.

A qui va dirigit?

A noies i nois a partir dels 5 anys fins a la
categoria sènior. Tenim secció femenina i
masculina.
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ESCOLA DE FUTBOL

FC SANT JOAN DESPÍ SAN PANCRACIO

CURS
2021-22

Qui som?

Una entitat amb més de 50 anys que no ha
deixat mai d’oferir un servei a la ciutadania del
municipi a través de l’esport, en aquest cas el
futbol.

Què oferim?

Oferim practicar futbol a Sant Joan Despí, des
de la formació en valors de les/els nostres
joves, com a ciutadanes i ciutadans, en unes
instal·lacions municipals ben condicionades
per a la pràctica del nostre esport, amb
monitores i monitors qualificats i amb una
coordinació que marca una metodologia. El
nostre compromís sempre és donar el millor
servei a les/els joves del nostre municipi,
fent-lo extensible i participatiu a les famílies.

A qui va dirigit?

A jugadores i jugadors des de promeses, amb
4 anys, fins a veterans. Pretenem formar en
tots els àmbits (esportius, personals, d’hàbits
i valors, de sostenibilitat, etc.).

On som?

Som al Camp de Futbol Municipal del Barri
Centre, en una instal·lació moderna i dinàmica
d’una ciutat com Sant Joan Despí que, des de
fa molts anys, aposta per l’esport.
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Contacte:

• Correu electrònic:
info@udsanpancracio.com
• Telèfon: 643 714 950
• www.udsanpancracio.com
•

Preus

El cost per a les famílies és de 500 €
fraccionats en quatre pagaments,
els quals s’estableixen i s’informen
degudament a les famílies en el moment
de contactar amb nosaltres.

INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL
31 DE MAIG

