
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
REEDUCACIÓ D'ESQUENA I 

ESTIRAMENTS 9:30
REEDUCACIÓ D'ESQUENA I 

ESTIRAMENTS 9:30
TREBALL ABDOMINAL I 

HIPOPRESSIUS 11:00
IOGA 15:30

TREBALL ABDOMINAL I 
HIPOPRESSIUS 17:00

TREBALL ABDOMINAL 
I HIPOPRESSIUS 17:00

REEDUCACIÓ D'ESQUENA I 
ESTIRAMENTS 17:30

IOGA 17:45 IOGA 17:45
REEDUCACIÓ 
D'ESQUENA I 

ESTIRAMENTS 18:00 PILATES 18:00
IOGA 19:00 IOGA 19:00

PILATES 20:10 ESTIRAMENTS 20:10

1 CLASSE A LA SETMANA --> 32€ AL MES
2 CLASSES A LA SETMANA --> 54€ AL MES
3 CLASSES A LA SETMANA --> 76€ AL MES



 

Plaça Catalunya, 2, 08786 Capellades (Barcelona)  _  Telf. 93.749.50.24 _  
info@afisiona.com 

 

 

 

 
NORMATIVA DE LES CLASSES DIRIGIDES DURANT EL COVID-19 

 

1. Degut a la situació actual i en compliment de les mesures de seguretat i higiene, 

les classes tindran un màxim de 8 usuaris fins que les normatives ho dictaminin. 

2. Els vestuaris no es poden utilitzar mentre durin les normatives i mesures d’higiene 

i seguretat. 

3. Els/les usuaris hauran de venir amb la roba d’entrenament posada de casa i 

per accedir al centre hauran de cobrir la sola de les sabates. 

4. És obligatori l’ús de mascareta per venir al centre.  

5. L’ús de gel hidroalcohòlic serà obligatori a l’entrada i sortida del centre. 

6. Es respectaran les distàncies de seguretat i higiene. 
7. En cas de rebrot de Covid-19 i confinament, no es retornarà la quota del mes en 

curs,  perquè el centre seguirà oferint les classes de manera telemàtica. 

 

 
NORMATIVA GENÈRICA PER LES CLASSES DIRIGIDES. 

1. Els pagaments de les quotes en efectiu s’hauran d’efectuar entre l’1 i el 10 de 
cada mes. Els alumnes que no paguin dins del termini no podran continuar 
venint a classe. 

2. Els pagaments de les quotes amb càrrec en compte es faran entre el 5 i el 10 de 
cada mes. En cas de devolució del rebut, el cost anirà a càrrec del deutor. 

3. Quan l’alumne vulgui donar-se de baixa haurà de comunicar-ho a recepció o als 
següent telèfon 937495024, 10 dies abans de finalitzar el mes anterior a la baixa, 
amb la finalitat de no carregar el rebut a l’alumne. En el cas contrari haurà 
d’abonar la mensualitat corresponent. 

4. Caldrà portar la vestimenta adient per cada tipus de classe i una 
ampolla d’aigua preferiblement amb el nom de l’alumne. 

5. El centre no es fa responsable de qualsevol objecte perdut o sostret en les seves 
instal·lacions. 

6. El centre es reserva el dret, si fos necessari, de canviar de professors i d’horaris. 

7. El centre es reserva el dret d’anul·lar aquells grups inferiors a un mínim d’alumnes. 
 

 

 

  


	Hoja1

