PETITS, INFANTILS, JOVES I ADULTS

2021 - 2022

Cursos
de natació
INSCRIPCIONS OBERTES
A partir del 14 de juny de 2021.

QUE CAL PORTAR PER FER LA INSCRIPCIÓ?
• Dades bancàries
• Realitzar el pagament en efectiu o targeta.

CALENDARI
Els cursos de natació són una activitat anual estructurada en 3 trimestres.
• 1r trimestre: del 27 de setembre al 22 de desembre de 2021
• 2n trimestre: del 10 de gener al 9 d’abril de 2022
• 3r trimestre: del 19 d’abril al 22 de juny de 2022
*Aquestes dates podran variar segons el calendari escolar.
Les renovacions de trimestre es realitzaran l’1 de gener 2022 i l’1 de abril 2022 de
forma automàtica. En cas de voler causar baixa, aquesta s’haurà de comunicar
abans de la data de renovació a la Recepció del centre. Un cop feta la renovació no
es realitzaran devolucions.

ACCÉS ALS VESTIDORS
• Els cursetistes disposen de vestidors d’ús exclusiu i per tant no es podran fer servir
els vestidors d’abonats/des.
• Els nens/es menors de 7 anys podran accedir acompanyats d’una persona adulta
(només es permet l’entrada d’un acompanyant per nen/a).
• Els nens/es de 7 anys o més hauran d’entrar sense acompanyants per tal
de facilitar la seva autonomia i potenciar les relacions socials amb els seus
companys d’activitat.
• El no compliment de la normativa de vestidors i/o d’aquestes indicacions podrà
suposar la baixa del curs de natació.

ACCÉS A LA PISCINA
Seran el tècnics responsables del grup qui recolliran als nens/es al vestidor i els
retornaran un cop finalitzi la sessió. No estarà permès l’accés a la piscina abans de
l’hora d’inici del curs, pel que hauran d’esperar dins del vestidor a que el/la nen/a
sigui recollit pel seu monitor/a.

PETITS (2018-2016)
DIES

HORARIS

DL a DV

17.30h - 18.15h

DL, DC, DV

18.15h - 19.00h

DS

9.15h - 10.00h

NIVELL
Familiarització /
Iniciació

INFANTILS (2015-2011)
DIES

HORARIS

DL a DV

17.30h - 18.15h

DL a DV

18.15h - 19.00h

DS

10.00h - 10.45h

NIVELL
Iniciació /
Perfeccionament

JOVES (2010-2006)
DIES

HORARIS

DT, DJ

18.15h - 19.00h

DL, DC, DV

19.00h - 19.45h

NIVELL
Perfeccionament

JOVES+ a partir de 16 anys
DIES

HORARIS

NIVELL

19.45h - 20.30h

Entrenament

HORARIS

NIVELL

DL i DC

8.00h - 8.45h

Iniciació

DL i DC

10.45h - 11.30h

Iniciació

DT i DJ

10.45h - 11.30h

Perfeccionament

DL, DC

ADULTS
DIES

DT i DJ

19.00h - 19.45h

Iniciació

DT i DJ

19.30h - 20.30h

Perfeccionament

PREUS TRIMESTRALS
Petits
Infantil
i Joves
Adults

ABONAT

NO ABONAT

1 dia / setmana

61,52 €

82,02 €

2 dies / setmana

111,84 €

149,13 €

1 dia / setmana

30,22 €

60,44 €

2 dies / setmana

54,72 €

109,45 €

1 dia / setmana

42,36 €

84,71 €

73,35 €

146,70 €

Gratuïta

18,00 €

2 dies / setmana

MATRÍCULA

PODRÉ VEURE LES SESSIONS
QUE REALITZA EL MEU FILL/A?
Per tal de no incidir en l’evolució de l’activitat i per la convivència
amb la resta d’usuaris de la piscina, no es permet als acompanyants
accedir al recinte de la piscina abans, durant o després de l’activitat.
Al final del 1r i 3r trimestre es realitzaran jornades de portes obertes on
es podrà veure l’evolució del nen/a.
Els informes d’avaluació s’entregaran al final del 3r trimestre.
Els preus aplicats corresponen als preus aprovats per l’Ajuntament de
Barcelona pel 2021. A partir de 2022 s’aplicaran els nous preus aprovats
per l’Ajuntament de Barcelona.
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