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INFANTIL: 6 A 17 ANYS 
 

Descripció 

Programa d’activitat aquàtica adreçat a nens/es. 
 

Objectius 

���� Seguir consolidant l’aprenentatge i les habilitats aquàtiques. 
���� Millorar la tècnica dels diferents estils de natació. 
���� Conèixer els esports aquàtics. 

 

Dirigides a 

Nens/es entre 6-17 anys. 
  

Funcionament 

L’activitat segueix una programació anual per tal que la progressió del nen/a 
sigui l’adequada, i es recomana realitzar-la d’octubre a juny. Per la dinàmica i 
bon funcionament del curset no es realitzaran canvis de grups dins del període 
anual de l'activitat. 
Els monitors de vestidors fan l’acollida i entrega dels nens/es 15 minuts abans i 
després de l’acabament del curset. Abans i després de l'activitat, els nens/es es 
dutxen amb aigua. 

  

Dies i horaris 

Instal�lació Grup Edat Dies Horari 

 

17.00 a 17.45 h  
Dilluns i dimecres 

17.45 a 18.30 h  

17.00 a 17.45 h  

17.45 a 18.30 h  

Dos dies 6 a 12 anys 

Dimarts i dijous 

18.30 a 19.15 h  

11.00 a 11.45 h  

11.45 a 12.30 h  6 a 12 anys Dissabtes 

12.30 a 13.15 h  

CEM 
FONDO 

D'EN PEIXO 

Un dia 

13 a 17 anys Dissabtes 11.00 a 11.45 h  

 



 

 12/2016 

 
 

Dies i horaris  
Instal�lació Grup Edat Dies Horari  

18.15 a 19.00 h  
Dilluns i dimecres 

19.00 a 19.45 h  

17.45 a 18.30 h  

CEM 
SAGNIER 

Dos dies 6 a 15 anys 

Dimarts i dijous 
18.30 a 19.15 h  

9.30 a 10.15 h  
Un dia 6 a 12 anys Dissabtes 

10.15 a 11.00 h  

17.45 a 18.30 h  
Dilluns i dimecres 

18.30 a 19.15 h  

17.45 a 18.30 h  

CEM 

ESTRUCH 
Dos dies 6 a 15 anys 

Dimarts i dijous 
18.30 a 19.15 h  

  
Calendari  
Primer trimestre:De l'1 d'octubre al 22 de desembre 2016. (Vacances nadal del 24/12 al 
6/01). *Jornada portes obertes: Del 17 al 22 de desembre. 
Segon trimestre: Del 7 de gener al 31/03 de 2017.  
Tercer trimestre: Del 2 d'abril al 22 de juny de 2017. (Vacances setmana santa del 14/04 
al 17/04). *CEM Estruch: Del 2 d'abril al 17 de juny de 2017. 
*Jornada portes obertes: Del 17 al 22 de juny. 
*Jornada portes obertes CEM Estruch: Del 12 al 17 de juny de 2017. 

 

  
Preu  
Dos dies: 59,50 € al trimestre Un dia: 29,75 € al trimestre  

Desc. per a persones abonades: 
25% 

Desc. per a persones amb discapacitat: 20%  

  
Inscripcions  
Secció d’Esports (Plaça de la Vila 9, baixos). 
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h 
Tardes: dilluns i dimecres de 16.30 a 19.00 h (juliol i agost tardes tancat). 

 

  
Recomanacions  
Cal portar: xancletes, tovallola, banyador i casquet de bany (ulleres opcional). 
Pel bon funcionament del curset, seguir la normativa d’ús de la piscina i les 
recomanacions del monitor i socorrista aquàtic. 

 

 


