
Curset de natació
Adreçats a infants i adults a partir de 2014 cap enrere

Horari:

Matins de juliol i agost. Opcions de dl./dm. i dt./dj.

Objectius:  

- Familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys (grups específics en funció de l'edat i el nivell).

- Perfeccionament en el medi aquàtic per a infants de 6 a 9 anys: l'objectiu principal és aconseguir l'autonomia i el
domini dins l'aigua.

- Escola aquàtica per a joves de 10 a 13 anys: es tracta d'una introducció esportiva, sense deixar de banda l'aspecte
lúdic de l'aigua, els objectius de la qual són conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic i
iniciar-se en la tècnica dels diversos estils de natació (crol, esquena i braça), així com en els viratges.

- Escola aquàtica per a joves de 14 a 18 anys: l'objectiu d'aquest curs és perfeccionar els quatre estils (crol, braça,
esquena i  papallona)  i  els  viratges.  L'alumnat  s'introduirà  en  les  diferents  modalitats  natatòries  i  coneixerà
diversos mètodes d'entrenament aquàtic.

Lloc:

- Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (piscines exteriors).

Opcions/horaris

JULIOL Del 2 al 31 de juliol (el 30 és festiu)

AGOST De l'1 al 31 d'agost (el 15 és festiu)

DIES I HORARIS

dl. i dm. o dt. i dj.
De 8.30 a 9.15 h, joves/adults
De 9.15 a 10.00 h, de 10 a 14 anys
De 10.00 a 10.45 h, de 8 a 10 anys
D'11.15 a 12.00 h, de 5 a 7 anys
De 12.00 a 12.30 h, de 3 a 5 anys

Preus:
ACTIVITAT PREU

CURSET DE NATACIÓ 25 €/MES

Normativa interna

CURSET DE NATACIÓ
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Curset de natació: Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. L’horari de l’activitat serà segons l'opció
escollida el dia de la inscripció, sempre de matí. Demanam puntualitat a l'hora d'arribada. Cal portar a cada sessió: banyador, tovallola, xancletes,
gorra i crema solar. Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco telèfons mòbils. L’organització es reserva el dret
d’introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Tots els inscrits al Curset menors de 14 anys hauran
d'anar acompanyats d'un adult. A fi de mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes
condicions de neteja. Cap infant hi podrà acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà
d’avisar la direcció per poder prendre les mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia
infecciosa, també haurà de presentar una nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.


