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ACTIVA’T A L’ESTIU
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CEDIDA

TPI&Fitness4Live
ja està en marxa a
les instalacions de
Tarragona Pàdel
Indoor
Aquest nou projecte és un concepte innovador a
l’avantguarda del fitness i de l’assessorament en
estètica i nutrició
Redacció

Des de fa poc temps el nou projecte TPI&Fitness4Live ja està en
marxa a les instalacions esportives de Tarragona Pàdel Indoor
per convertir les instal·lacions
del club en el marc de referència de la pràctica esportiva i les
relacions socials a la província.
El salt de qualitat gira entorn de
tres eixos.
En primer lloc, Tarragona Pàdel Indoor i Fitness 4 Live responen a una combinació guanyadora a l’avantguarda del fitness,
les classes dirigides i l’assessorament en estètica i nutrició. Un
nou concepte lúdicoesportiu.
D’altra banda, s’ha realitzat

l’ampliació de les pistes de pàdel indoor fins a un total d’onze.
Això permet el seu ús durant els
365 dies de l’any per a tots els
seus practicants.
I en tercer lloc, hi ha la piscina
descoberta. Un servei que farà
les delícies de tots els públics
durant l’època estiuenca que ja
s’apropa.
A més de seguir practicant el
millor pàdel al TPI aquests nous
projectes enriqueixen ampliament l’oferta esportiva perquè
tothom puguin trobar el seu espai i gaudir de les activitats més
innovadores i d’última generació.
Tarragona Pàdel Indoor fa

L’avantguarda de les classes dirigides només a TPI&Fitness4Live.

un salt qualitatiu i quantitatiu
dins les seves instal·lacions amb
aquests projectes i mantenint els
existents com són les pistes de
beachvolley, tennis platja i multiesportiva, espai de joc infantil,
zona wifi, bar-estaurant, barbacoa i terrassa lounge&club que
fan del TPI un punt de trobada
esportiu i familiar on l’esport és

el motiu principal per gaudir de
totes les possibilitats que t’obre
el club. Un espai de 14.000 metres quadrats que disposa de pàrquing privat, vestidors condicionats amb taquilles personals i els
millors professionals específics.
Tot això sense oblidar la vessant
social i de relacions personals
que sempre s’han considerat

com essencial i prioritari.
Fins a finals del mes de
maig es pot provar gratuïtament les classes dirigides de
TPI&Fitness4Live. A més, hi ha
informació de les properes grans
cites del Club, com el campus
d’estiu, el circuit TPI de pàdel o
la festassa de la nit de Sant Joan.
Més informació al telèfon 977

Indoor
Tarragona Pàdel Francolí,
Carretera Polígonragona
parcela 10 – Tar 3
Tel. 977 10 60 2
10 60 23, via
mail a info@tarragonapadelindoor.es i a les xarxes socials facebook i twitter del TPI.

IDIOMES

English at school ofereix campaments
per a nens i joves entre 3 i 16 anys
Fa més de set anys que el centre porta a terme aquesta activitat on s’aprèn anglès de manera natural
Redacció

Des de fa set estius, els infants i
joves poden tenir una experiència única alhora que milloren el
seu anglès amb els campaments
d’estiu que organitza English at
school.
Tal com expliquen des del
centre, els campaments d’estiu estan dirigits a nens i nenes
d’entre els 3 i els 16 anys; i és
que English at school tenen una
àmplia experiència en l’ensenyament als més menuts. En aquest
sentit, els campaments es realitzen a Salou, on participen nens
d’infantil, primària i secundària;
a Altafulla, per a nens i nenes
d’entre els tres i els 12 anys i
també s’organitza un mini cam-
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pament de dues setmanes de
duració - del 14 al 25 de juliol- a
la localitat tarragonina d’Argentera. Els altres dos campaments,
els de Salou i Altafulla, tenen
una duració de cinc setmanes,
és a dir, s’enceten el 30 de juny i
finalitzen l’1 d’agost.
L’objectiu principal d’aquests
campaments d’estiu d’English
at school és que els participants
aprenguin o millorin l’anglès

que han après a les aules durant
el curs d’una manera molt més
divertida, lúdica i entretinguda.
Es porten a terme classes on la
comunicació és el més important
i, a través de les activitats que es
realitzen durant tots els campaments, els nens i joves parlen
anglès d’una manera molt més
natural. També ajuda el fet que
les classes i iniciatives lúdiques
estan guiades per uns professors
nadius, titulats i amb experiència docent en llengua anglesa.
Durant tot el dia, els participants
dels campaments estan immersos en la llengua anglesa, pel que
el seu nivell és excel·lent.
D’entre les activitats que es faran durant aquests campaments

hi ha jocs amb aigua, karaoke,
concursos de temàtiques diverses, cuina, grafitti, dansa, ball
urbà com streetdance, pintura,
teatre, amb professors especialistes procedents del Regne Unit.
Així mateix, els més grans
també realitzen excursions programades, que es van renovant
any rere any.
Més de 120 nens participen
cada any en aquests campaments. Per conèixer els diferents
preus es pot consultar a la seva
pàgina web www.englishatschool.es. Durant el curs escolar
English at School realitzen activitats extraescolars en anglès
a diferents centres educatius de
Tarragona, Salou i Altafulla.

