
 

            

PROGRAMA TEEN 
David Lloyd ha dissenyat un procés d'iniciació per a tots els joves a partir d'11 anys que 

vulguin participar en les classes dirigides o entrar a la sala de Fitness. 

 

+14 anys: Procés Kick Start. 3 sessions de formació i entrenament. 

Durant aquesta iniciació se'ls informarà de la normativa del club, com utilitzar les màquines 

de Fitness i de manera voluntària es dissenyarà un programa d'entrenament. 

En acabar el procés, es lliurarà una polsera negra que hauran de portar sempre al club 

quan vulguin participar en les activitats dirigides i/o entrar a la sala Fitness.  

No es podrà entrar a les activitats dirigides o estar a la sala de Fitness sense abans complir 

aquest procés d'iniciació. 

11 a 13 anys: Procés Benvinguda Teen. Una formació de 2 sessions obligatòries per 

a poder participar en les classes teenagers supervisades a la sala de Fitness. 

• Benvinguda 1: Participar en la classe de TeenHIIT amb Keila els divendres tarda (18h a 

19h). En acabar la sessió, es realitzarà una formació inicial d'1 hora (19h a 20h) 

 

• Benvinguda 2: Sessió on es realitzarà un programa d'entrenament personalitzat i 

finalització de la formació. Es necessitarà la presència del pare/mare en finalitzar la classe. 

Es pot realitzar els dijous de 17:45h a 18:30h o bé els caps de setmana de 17h a 17:45h 

 

Després de completar les 2 benvingudes, es lliurarà una polsera verda que haurà d'usar per 

a poder participar en les activitats Fitness adaptades per a la seva edat en el gimnàs. 

No es podrà entrar a la sala de Fitness sense abans complir aquest procés d'iniciació. 

Quan compleixi 14 anys, es lliurarà la polsera negra automàticament. 

 

 

 

  



 

 

A partir de l'1 de Febrer

Dilluns Divendres

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

17.30 - 18.00 Synrgy 360 Family Gym + 8 anys 16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys 17.00 - 18.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys 18.05 - 19.05 FIT Gym Floor Teen Hiit Gym 11 - 14 anys

Dimarts Dissabte

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys 10.00 - 11.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys 11.00 - 12.00 FIT Gym Floor Teen Hiit Gym 11 - 14 anys

19.15 - 20.30 Welcome Tennis Pistas 13 - 16 anys 16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys

Dimecres Diumenge

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

16.30 - 17.30 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys 10.00 - 11.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys

17.30 - 18.30 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys 11.00 - 11.30 F.I.T Family Fitness Gym + 8 anys

19.00 - 19.30 Synrgy 360 Family Gym + 8 anys 12.00 - 13.30 Welcome Padel Pistas 10 - 14 anys

16.00 - 17.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys

Dijous

HORA ACTIVIDAD LUGAR EDAD

18.00 - 19.00 F.I.T Supervised Gym Gym + 11 anys

19.00 - 20.00 F.I.T Parental Gym Gym + 11 anys

19.30 - 20.00 Welcome Piscina Piscina 13 - 16 anys

CLAU * Classes coincidents amb activitats d'adults

€ Classes amb un cost adicional

F.I.T GYM FLOOR (TEEN HIIT) +11: Si tens entre 11 i 14 anys, t'oferim classes dirigides exclusives per a la teva edat. Prova-les i coneix gent nova en 

el club! A més, a partir dels 14 anys, podràs assistir a totes les activitats dirigides d'adults.

HORARI ACTIVITATS TEENAGERS

Per a més informació sobre les activitades, enviar un correu 

electrònic a: sport.barcelona@davidlloyd.es

WELCOME PÁDEL +10: Vols conèixer gent amb qui jugar? Si tens entre 10 i 18 anys, cada diumenge de 12h a 13:30h, oferim la possibilitat de jugar 

amb nous amics i amigues en un ambient agradable . Partits tutelats per un professor, i amb la possibilitat de provar l'escola de pàdel amb grups 

reduïts i diferents nivells. De 2 a 8 assistents, imprescindible apuntar-se en recepció o via APP. Màxim 3 sessions gratuïtes.

WELCOME PISCINA +13: Si tens entre 13 i 16 anys, veuen el dijous als 19:30h a la piscina i participa en les nostres classes, a més coneixeràs totes 

les activitats que organitza el departament de piscina i competició. Màxim 3 sessions gratuïtes.

SYNRGY 360 FAMILY +8: Classe dirigida que permet als participants de tan sols 8 anys fer exercicis en el gimnàs en un ambient divertit i 

emocionant, sempre amb la seva mare o el seu pare. Aquestes sessions ajuden a entrenar juntes les famílias.

F.I.T SUPERVISED GYM +11: Activitat dissenyada per als nens de 11-13 anys que completin el procés d'inducció (START UP). Després d'aquesta 

inducció estaran autoritzats per a usar el gimnàs, sempre en un entorn supervisat per un instructor de la sala.

GROUP EXERCISE +14: Totes les classes d'exercicis de grup estan ara disponibles per a nens de 14 anys, depenent del tipus de programa i el 

contingut de la classe. Això ens permet una major oferta als nostres majors membres joves, que estan en transició d'un ' nen ' a un ' jove adult 'i pot 

adherir-se més a l'exercici assistint a l'activitats dirigides.

WELCOME TENNIS +13: ¿Quieres conocer gente con quien jugar?  Si tienes entre 13 y 16 años, cada martes de 19:15h a 20:30h, ofrecemos la 

posibilidad de jugar con nuevos amigos y amigas en un ambiente agradable . Clases tuteladas por un profesor, y con la posibilidad de probar la 

escuela de tenis con grupos reducidos y diferentes niveles. De 2 a 6 asistentes, imprescindible apuntarse en recepción o vía APP. Máximo 3 sesiones 

gratuitas.

F.I.T PARENTAL GYM +11: És un bloc de temps durant el qual els pares poden fer exercici amb els seus fills de 11-13 anys en el gimnàs, sempre que 

hagin completat tant START UP 1 com 2. És obligatori que els pares es quedin amb els seus fills en tot moment durant l'entrenament. Tots els nens/as 

han d'usar la seva polsera verda en l'àrea del gimnàs o no podran participar en cap d'aquestes sessions

F.I.T FAMILY FITNESS +8: Classes per als membres més joves al costat de les seves famílies. Tenen l'oportunitat de fer una cosa diferent a un 

entrenament de gimnàs. Amb aquesta activitat podran disrutar en família de les activitats que organitzem a la sala de fitness.

BENVINGUDA FITNESS TEEN (KICKSTART) +14: Tens moltes ganes d'utilitzar les nostres màquines més modernes? Creus que estàs prepardo per a 

utilitzar la nostra sala de fitness? Si tens entre 14 i 16 anys apunta't al nostre procés de KICK START, i si superes les 4 classes preparatòries, podràs 

utilitzar la sala quan vulguis.


