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NADONS  

Descripció 

Activitat aquàtica dirigida, amb participació activa del pare o la mare dins de 
l’aigua. 
 

Objectius 

���� Descobrir i familiaritzar-se amb el medi aquàtic. 

���� Experimentar i potenciar les seves respostes motrius. 

���� Afavorir les relacions socials i afectives respectant l'evolució del nadó. 
 

Dirigides a 

Nadons de 6 a 35 mesos. 
  

Funcionament 

L’activitat segueix un programa anual per tal que la progressió del nadó sigui 
correcta; 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. 
El pare o mare realitza l'activitat aquàtica amb el nadó dins de l'aigua. 

  

Dies i horaris 

Una sessió a la setmana de 45 minuts. 

Instal�lació Dies Horari Edat 

10.15 a 11.00 h 19 – 35 mesos 

11.00 a 11.45 h 6 – 18 mesos 

11.00 a 11.45 h 19 – 35 mesos 

11.45 a 12.30 h 6 – 18 mesos 

11.45 a 12.30 h 19 a 35 mesos 

12.30 a 13.15 h 6 a 18 mesos 

CEM ESTRUCH Dissabtes 

12.30 a 13.15 h 19 – 35 mesos 
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Dies i horaris  

Una sessió a la setmana de 45 minuts.  

Instal�lació Dies Horari Edat  

09.30 a 10.15 h 6 – 18 mesos  

10.15 a 11.00 h 6 – 18 mesos  

09.30 a 10.15 h 19 - 35 mesos  

11.00 a 11.45 h 19 – 35 mesos  

CEM SAGNIER Dissabtes 

11.45 a 12.30 h 19 – 35 mesos  

  
Calendari  

Primer trimestre: De l'1 d'octubre a 17 de desembre de 2016. (Del  24 de 
desembre al 6 de gener Nadal). *Jornada portes obertes 17 de desembre. 
Segon trimestre: Del  7 de gener al 25 de març de 2017.  
Tercer trimestre: De l'1 d'abril al 17 de juny de 2017. (Del 14 al 17 d'abril 
setmana santa). *Jornada de portes obertes 17 de juny. 

 

 

   
Preu  
95,00 € al trimestre  
  
Inscripcions  

Secció d’Esports (Plaça de la Vila, 9). 
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  

Els nadons han de portar bolquer aquàtic i tovallola/barnús; el pare/mare, 
xancletes, banyador i casquet de bany. 

Pel bon funcionament del curset, seguir la normativa d’ús de la piscina i les 
recomanacions dels monitors i socorrista aquàtic. 

 

 


