
La Direcció podrà, quan ho consideri necessari, modificar el nombre de sessions, el contingut i horari d’aquestes i els tècnics que 
les imparteixen. Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat material de substitució o qualsevol altre raó aliena al centre. 
Aquest horari es reduirà en periode de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, Juliol i Agost).

VIU ACTIU EL CAP DE SETMANA!

DISSABTE
10:15h 11:00h SALA 2 CyclingVIRTUAL

11:30h 12:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL

DIUMENGE
10:30h 11:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL

11:45h 12:30h SALA 2 CyclingVIRTUAL
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INICI FI ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

7:10h 7:55h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL

8:00h 8:45h PISCINA AIGUAGIM AIGUACARDIO

9:00h 9:30h SALA 1

9:30h 10:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CYCLING CyclingVIRTUAL

9:30h 10:15h SALA 1 CARDIOHIIT

9:45h 10:30h SALA 1 E.FUNCIONAL

10:30h 11:15h SALA 2 DANCE

10:30h 11:15h PISCINA AIGUAGIM

10:30h 11:15h SALA 1 PILATES

10:45h 11:30h PISCINA AIGUACARDIO

13:30h 14:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL

15:00h 15:45h PISCINA AIGUAGIM

15:15h 16:00h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL CYCLING CyclingVIRTUAL

15:15h 16:00h SALA 1

17:15h 18:00h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL

17:30h 18:15h SALA 1 E.FUNCIONAL

17:30h 18:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL CyclingVIRTUAL

17:45h 18:15h SALA 1

18:00h 18:45h SALA 1 E.FUNCIONAL

18:30h 19:15h SALA 1

18:30h 19:15h SALA 2 PILATES CyclingVIRTUAL

19:00h 19:45h SALA 1

19:00h 19:45h SALA 2 CYCLING CYCLING

19:30h 20:15h SALA 2 CYCLING CYCLING

20:00h 20:45h SALA 1

20:00h 20:45h SALA 2 CyclingVIRTUAL

20:15h 21:00h SALA 2 CyclingVIRTUAL

20:30h 21:15h SALA 2 CyclingVIRTUAL
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www.piscinacentelles.cat

Tel: 93 881 11 30
Camí de la llavina, 22
08540 Centelles

INSTAL·LACIÓHORARIS

Dissabtes

ÚS

HORARIS DE LA INSTAL·LACIÓ

Diumenges

Dilluns - Divendres 7:00-21:30h 7:00-22:00h

8:00-14:30h

9:00-14:30h

8:00-14:00h

9:00-14:00h

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES

Activitat orientada al treball integral de tronc. Mitjançant 
exercicis localitzats en la zona abdominal, glutis i esquena, i moviments que 
integren tots el cos, aconseguiràs en només 30’ millorar l’efecte panxa plana, 
augmentar la força de tot el cos i reduir el mal d’esquena.

Posa’t en forma amb aquesta activitat coreografiada, mentre 
et diverteixes al ritme de la salsa, batxata, ritmes llatins i caribenys.

Activitat dirigida amb suport musical que combina els 
principis fonamentals del Ioga, Pilates, Tai Txí i del mètode Feldenkrais per crear 
un treball que aconsegueixi portar el cos i la ment a un estat d’equilibri i harmonia. 
L’objectiu és reduir l’estrès i millorar la força, flexibilitat, equilibri, postura i la 
capacitat de concentració.

Activitat d’alta intensitat amb suport musical que busca 
millorar la resistència cardiovascular mitjançant exercicis aeròbiscs i diferents 
arts marcials.

GIMSUAU Activitat de baixa intensitat orientada a millorar i mantenir la 
qualitat de vida mitjançant exercicis aeròbics, de tonificació, correcció postural, 
amplitud de moviment i coordinació, amb una intensitat adequada. Adreçada a 
gent gran i/o persones que s’inicien en l’activitat física.

PILATES Activitat en grup enfocada al treball conscient i integral 
del cos. S’utilitzen exercicis bàsics de pilates complementats amb el treball de 
respiració, estiraments i millora postural. 

GAC Sessions de tonificació, no coreografiades i amb suport 
musical que tenen com a objectiu la millora del to muscular de glutis, abdominals 
i cames.

CYCLING Activitat dirigida que es realitza amb una bicicleta estàtica 
de pinyó fix. L’instructor guia i motiva el grup seguint el ritme de la música, tot 
indicant la cadència de pedalada i la intensitat.

CyclingVIRTUAL Una nova manera de visualitzar el cycling amb reptes, rutes 
i complements actius per millorar la teva activitat física.

ABDOMINALS Sessions específiques de treball de reforç muscular de la 
zona abdominal i lumbar.

Sessions ideals per a desenvolupar la força i la resistència 
muscular. Es treballen els principals grups musculars utilitzant barres i discs 
amb coreografies d’exercicis que segueixen el ritme de la música. Permet veure 
resultats ràpidament i alhora et diverteixes entrenant.

AIGUAGIM Activitat dirigida que es realitza a la piscina petita, combina 
el treball cardiovascular i muscular dins l’aigua.

AIGUACARDIO Activitat dirigida que es realitza a la piscina gran, té com a 
finalitat la millora de la resistència cardiovascular i la coordinació, mantenint 
l’activitat aeròbica en tot moment.

AIGUARELAX Activitat on es treballa la postura corporal mitjançant 
equilibris, estiraments i relaxació. Activitat no coreografiada amb suport musical. 

EXTREMFIT Activitat de força i condicionament físic d’alta intensitat i 
poca durada mitjançant exercicis funcionals.

E.FUNCIONAL Activitat d’alta intensitat que consisteix en la utilització 
d’exercicis que impliquen moviments complexes i multi-articulars del 
trensuperior, inferior i el CORE en cada exercici.

LATINO Posa’t en forma divertint-te a ritme de salsa, batxaca, ritmes 
llatins i caribenys en un ambient festiu.

HIPOPRESSIUS Mètode de treball que redueix el perímetre abdominal, 
millorant la teva postura i tonificant la faixa abdominal i el sòl pelvià. Molt indicat 
per la precenció d’hèrnies, dolors d’esquena i reforçar la musculatura abdominal 
interna.

DISFRUTA!
NOUS ESPAIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES


