
Es imprescindible  el número de compte i el correu electrònic per realitzar la inscripció

S’ha d’efectuar el pagament en el moment de la inscripció en efectiu o targeta. En cas que no es 
tramiti la baixa , els dos següents trimestres es cobraran per domiciliació bancària.
Per gaudir del preu abonat, l’alumne haurà de ser abonat en el moment de fer la inscripció. En el 
cas de menors de 5 anys, s’aplicarà el preu abonat si el pare/mare són abonats en el moment de 
fer la inscripció.

El centre es reserva l’anul·lació o modificació de l’activitat prèvia informació.

Un cop començat el curs no es farà efectiva cap devolució econòmica.

Només s’admetrà un únic canvi de grup durant tot el curs. 

Per poder garantir la màxima qualitat servei cal que ens informeu de qualsevol patologia o 
problema mèdic que pugui influir en l’aprenentatge de l’alumne/a.
Les noves inscripcions pel segon i tercer trimestre s'hauran de realitzar dins del període de 
vacances de Nadal o Setmana Santa.
En cas de desitjar no continuar durant el curs,  cal comunicar la baixa pel següent període abans 
del dia 20 del mes últim del trimestre. És a dir desembre (1r trimestre) març (2n trimestre) o 
juny (3r trimestre).

NORMATIVA

Material necessari: banyador, casquet de bany (nadons no és obligatori), tovallola o barnús, 
xancles (ulleres no són obligatòries), es recomana marcar el material.

Assignació de vestidors: 
● Només s’admet un acompanyat per cursetista menor de 7 anys per tal de gestionar 

els espais dels vestidors.
● Els cursetistes majors de 7 anys (2n primària)  han de canviar-se sols. En cap cas pot 

entrar un adult del sexe contrari.
● Es recomana dutxar-se amb banyador si es creu necessari.
● És obligatori respectar la normativa dels vestidors.

Es demana màxima puntualitat tant a l’entrada com a la recollida als  vestidors.

Informes: Entrega d’informes explicatius de l’evolució tècnica de l’alumne coincidint amb les 
jornades de portes obertes del mes de juny.

INFORMACIÓ GENERAL

INSCRIPCIONS PREFERENCIALS 
Del 18 al 24 de juliol

NOVES INSCRIPCIONS 
A partir del 25 de juliol

CALENDARI
1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre

Data inci 3 d’oct 9 de gen 11 d’abril
Data final 22 de des 1 d’abril 22 de juny

CURSOS DE 
NATACIÓ

TEMPORADA 2022-2023



 CAVALLET DE MAR - CRANC - TORTUGA
Activitat adreçada a nens i nenes de P3, P4 i P5. L’objectiu principal és 

familiaritzar-se amb el medi aquàtic. Treballarem hàbits higiènics, habilitats 
bàsiques motrius i petits desplaçaments amb la finalitat d’aconseguir 

l’autonomia motriu aquàtica.

Abonats No abonats

Dies Horari 1 dia 2 dies 1 dia 2 dies

Dilluns 17:00h - 17:45h

38,34€ 54,90€ 75,60€ 116,94€

Dimarts
17:50h - 18:35h

17:50h - 18:35h

Dimecres 17:00h - 17:45h

Dijous
17:50h - 18:35h

17:50h - 18:35h

Divendres 17:00h - 17:45h

POP - MANTA
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 1er de primària. Els objectius són 

iniciar-se a la natació, desenvolupar aprenentatges motrius específics i  
perfeccionar la tècnica dels diferents estils de natació.

Abonats No abonats

Dies Horari 1 dia 2 dies 1 dia 2 dies

Dilluns
17:00h - 17:45h

38,34€ 54,90€ 75,60€ 116,94€

17:50h - 18:35h

Dimarts 17:50h - 18:35h

Dimecres
17:00h - 17:45h

17:50h - 18:35h

Dijous 17:50h - 18:35h

Divendres 17:50h - 18:35h

DOFÍ - ORCA - TAURÓ
Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 1er de primària. Els objectius són 
desenvolupar aprenentatges motrius específics i  perfeccionar la tècnica dels 

diferents estils de natació.

Abonats No abonats

Dies Horari 1 dia 2 dies 1 dia 2 dies

Dilluns 18:40h - 19:25h
38,34€ 54,90€ 75,60€ 116,94€

Dimecres 18:40h - 19:25h

NATACIÓ ADAPTADA
Activitat adreçada a persones amb necessitats educatives i motrius especials. És 

treballar diferents habilitats mitjançant jocs i circuits guiats i adaptats a les 
necessitats de cada alumne/a. També es busca la recreació i la diversió, al 

mateix temps que es fomenta la integració i les relacions socials. L’activitat es 
realitza  amb el pare o mare a l’aigua juntament amb l’alumne/a.

Abonats No abonats

Dies Horari 1 dia 1 dia

Dimecres 17:50h - 18:35h 38,34€ 75,60€

ESTRELLA DE MAR - CLOÏSSA - MEDUSA
Activitat lúdica adreçada a nadons de 4 a 36 mesos. L’objectiu principal és 

treballar diferents habilitats bàsiques motrius mitjançant circuits i jocs guiats, 
per tal d’aconseguir que el medi aquàtic formi part de l’evolució psicomotriu, 

afectiva i cognitiva del nadó. L’activitat es realitza amb el pare o mare a l’aigua 
juntament amb el nadó.  

Abonats No abonats

Dies Horari 1 dia 1 dia

Divendres 18:40h - 19:25h
38,34€ 75,60€

Dissabte
9:15h - 10:00h

10:00h - 10:45h

NATACIÓ ADULTS
Activitat adreçada a majors de 16 anys. 

INICIACIÓ: L’objectiu principal és fer un treball global d’iniciació per adquirir 
total autonomía al medi aquàtic.  

Abonats No abonats

Dies PROGRAMA Horari 2 dies 2 dies

Dilluns i dimecres PERFECCIONAMENT 18:40h - 19:25h 68,91€ 138,96€

Dimarts INICIACIÓ 17:00-17:45h 34,45 69,48

FORMA DE PAGAMENT: trimestral

DESCOMPTES
5% de descompte en el primer germà
10% de descompte en el segon germà

* Els preus poden poden variar lleugerament en cas d’aprovació de noves tarifes 
públiques


