
CURSETS DE NATACIÓ PER A:

Nadons
Infantils
Primària
Secundària

ACTIVITATS 
DE NATACIÓ
2021-2022

20% de 
descompte

1 alumne 
en 2 cursets 

anuals



Infantil anuals

17.25-18.10 
18.15-19.00 
18.15-19.00 
17.25-18.10 
17.25-18.10 
18.15-19.00 
17.25-18.10 

17.25-18.10 
18.15-19.00 
09.00-09.45 
10.00-10.45 
11.00-11.45

Dl 
Dl 
Dt 
Dt 
Dc 
Dc 
Dj 

Dv 
Dv 
Ds 
Ds
Ds

Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 

Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells
Tots nivells

Horari Dies Activitat

159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 

159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 
159,00€ 

268,00€
268,00€
268,00€
268,00€
268,00€
268,00€
268,00€ 

268,00€ 
268,00€ 
268,00€ 
268,00€

12.00-12.45 Ds Tots nivells 159,00€ 268,00€
268,00€

Preu soci No soci

18.15-19.00 Dj Tots nivells 159,00€ 268,00€ 

Nadons mensuals

16.15-16.45 
16.15-16.45 
11.00-11.30 
12.00-12.30 

Dc
Dv
Ds
Ds

6-24 mesos
6-24 mesos
13-24 mesos
6-12 mesos

Horari Dies Activitat

35,00€ 
35,00€ 
35,00€ 
35,00€ 

51,00€ 
51,00€ 
51,00€ 
51,00€ 

Preu soci No soci

Alevins mensuals

16.15-17.00 
16.15-17.00 
10.00-10.45 

Dc
Dv
Ds

25-36 mesos
25-36 mesos
25-36 mesos

Horari Dies Activitat

35,00€ 
35,00€ 
35,00€ 

51,00€ 
51,00€ 
51,00€ 

Preu soci No soci



Aquesta temporada, i tot seguint les directrius marcades per organismes competents, 
treballarem per grups de convivència. Aquests grups seran estables i estaran formats per 
8 o 12 participants (en funció de l’edat i del nivell) i un tècnic aquàtic.     

El tutor/a legal haurà d’haver signat una declaració responsable conforme té coneixement 
del context de pandèmia actual i les circumstàncies que comporta, i que l’infant reuneix 
els requisits de salut indispensables per a poder participar en les activitats:

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febrícula 
o febre, tos i/o dificultat per respirar, congestió nasal i/o mal de coll, mal de 
panxa, vòmits i/o diarrea, malestar general o dolor muscular)

No conviure ni mantenir contacte estret amb un cas positiu confirmat o amb 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Caldrà fer ús de la mascareta per accedir a la instal·lació així com en els espais comuns 
(vestidors, passadissos, etc.) sempre que no s’estigui amb el grup de convivència. 

La distància de seguretat recomanada de 1.5 m, en cap cas, esdevindrà un distanciament 
social i emocional. En les situacions que algun monitor/a hagi d'apropar-se a un infant per 
ajudar en l’aprenentatge o situació pedagògica que ho requereixi, es farà ús de mascareta 
o pantalla.

L’ENTRADA SERÀ PEL CARRER DUBLIN. Hi haurà una porta per primària i una per infantil.

Les famílies no podran accedir a la instal·lació. (Revisable en funció de l'evolució de les 
directrius marcades per la pandèmia)

Hi haurà monitores i monitors als vestidors per a vetllar per la correcta convivència i pel 
bon funcionament i ajudar en tot el que els/les nens/es puguin necessitar.

Als vestidors hi haurà un espai assignat per grup convivència.

Per a  facilitar-ne la desinfecció dels vestidors, després de cada ús, s’habilitaran espais per 
deixar les motxilles i/o pertinences.  

Els tècnics aquàtics seran els encarregats d’anar a buscar als seus grups i de tornar-los als 
seus respectius vestidors. Per tal d’evitar les concentracions als passadissos i escales 
l’accés a la piscina es farà de manera esglaonada per grups convivència.  

Els infants de primària hauran de dur la mascareta posada fins arribar a la piscina. S’ha de 
portar una bossa marcada on poder-la deixar, juntament amb la tovallola i les sabatilles 
mentre dura el curset. 

La puntualitat és essencial per a facilitar l’organització de l’activitat.

Per un bon funcionament de l'activitat, s'hauran de seguir les indicacions del personal del 
Club.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Aquesta normativa pot canviar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Normativa cursets de natació 2021-2022



Gent jove mensuals

19.00-19.45 

* De dilluns a dijous. / Combinació d’exercicis de natació i físics.

Variable Manteniment - Entrenament

Horari Dies Activitat

39,00€ 52,00€ 

Preu soci No soci

Gent jove anuals

16.30-17.15
19.00-19.45 
12.00-12.45 

Dv
Dv
Ds

Inici - Entrenament
Entrenament
Manteniment - Entrenament

Horari Dies Activitat

138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 

244,00€ 
244,00€ 
244,00€ 

Preu soci No soci

Primària anuals

17.25-18.10 
18.15-19.00 
18.15-19.00 
17.25-18.10 
17.25-18.10 
18.15-19.00 
17.25-18.10 

17.25-18.10 
18.15-19.00 
09.00-09.45 
10.00-10.45 
11.00-11.45

Dl 
Dl 
Dt 
Dt 
Dc 
Dc 
Dj 

Dv 
Dv 
Ds 
Ds
Ds

Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 

Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells 
Tots nivells
Tots nivells

Horari Dies Activitat

138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 

138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 
138,00€ 

244,00€
244,00€
244,00€
244,00€
244,00€
244,00€
244,00€

244,00€
244,00€
244,00€
244,00€

12.00-12.45 Ds Tots nivells 138,00€ 244,00€
244,00€

Preu soci No soci

18.15-19.00 Dj Tots nivells 138,00€ 244,00€



Inici: Persones que no saben nedar.

Autonomia: Persones que neden sense coordinació.

Manteniment: Persones que neden amb coordinació.

Entrenament: Persones que neden correctament tres estils.

Per a qui estan adreçats els cursets de natació?

Nadons (6-12 mesos)
Estimulació i socialització del nadó mitjançant l’aigua i el joc. Aquest treball es realitza 
amb la participació directa del pare o de la mare.

Nadons (13-24 mesos)
Potenciació de la total autonomia i llibertat d’actuacions del nadó a l’aigua. Aquest 
treball es realitza amb la participació directa del pare o la mare.

Alevins (25-36 mesos)
Treball de les habilitats i transició cap als cursos amb monitor. Les sessions seran de 45 
minuts. Aquest treball es realitza amb la participació directa del pare o la mare.

Edats cursets de natació

Els grups es fan per nivells de natació no per edats. Els nivells els determinen els 
monitors.
Fem avaluació contínua, un/a nen/a pot canviar de grup durant el curs segons la seva 
evolució.

Nivells cursets de natació

DB - Dofí Blanc
Familiarització amb el medi aquàtic 
mitjançant el joc.

DV - Dofí Verd
Iniciació a les activitats aquàtiques.

DBL - Dofí Blau
Autonomia en el medi aquàtic.

DVM - Dofí Vermell
Domini del medi aquàtic.

CB - Cavallet Blanc
Control respiratori.

CG - Cavallet Groc
Tècnica bàsica.

CC - Cavallet Carbassa
Tècnica d’estils.

CV - Cavallet Verd
Coordinació general.

CBL - Cavallet Blau
Domini global del medi aquàtic.

CVM - Cavallet Vermell
Iniciació a l’entrenament.



Renovació preferent als inscrits en el curs natació 2020/2021 que vulguin conservar 
mateix dia /mateixa hora en el nou curs 2021/2022, mitjançant formulari enviat per    
e-mail als alumnes i segons places disponibles.

Renovació per als alumnes que necessitin realitzar algun canvi de dia o d’hora i 
segons places disponibles.

S’admetran sol·licituds fins al dia 25 de juliol. A partir del 26 de juliol el formulari es 
tancarà temporalment per obtenir la llista provisional d’admesos. Es comunicarà a les 
persones interessades per e-mail la confirmació de plaça per part del club i el termini 
de presentació d’un pagament  únic mitjançant rebut domiciliat en els cursos anuals.

En els cursos mensuals el pagament es realitzarà a principis de cada mes, a partir de 
l’1/10/2021.

Renovacions inscrits curs 2020/21:

Dates d’inici i acabament

Anual
Anual
Anual
Mensual

Tipus

27 de setembre de 2021
10 de gener de 2022
19 d’abril de 2022
01  d’octubre de 2021

Seguint calendari escolar
Seguint calendari escolar
Seguint calendari escolar
Seguint calendari escolar

Inici Finalització

Nadons: de 6 a 12 mesos i de 13 a 24 mesos

Alevins: de 25 a 36 mesos

Infantil: 2016, 2017 i 2018

Primària: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

Gent jove: ESO - Batxillerat

Edats:



09/08/2021 reobertura del formulari online que estarà disponible a la web del club, 
amb preferència a:

Socis Fabra

Públic en general

Es comunicarà a les persones interessades per e-mail la confirmació de plaça per part 
del club i el termini de presentació d’un pagament  únic mitjançant rebut domiciliat en 
els cursos anuals. 

En els cursos mensuals el pagament es realitzarà a principis de cada mes, a partir de 
l’1/10/2021, també mitjançant rebut domiciliat.

A partir del 30 d’agost, la inscripció es realitzarà de forma presencial a les oficines del 
club lliurant fitxa d’inscripció i indicant l’horari desitjat.

Quant als cursos mensuals caldrà portar les dades bancàries per domiciliar els rebuts.

Inscripcions nous alumnes:

Un cop abonada i confirmada la plaça, no es retornaran els diners. Qualsevol canvi 
estarà subjecte a la disponibilitat de places.

En cas de devolució de rebut, s'aplicarà un recàrrec de 6,64 euros.

Les baixes s’hauran de notificar abans del dia 20 de cada mes i per escrit mitjançant 
formulari oficial del Club. Mentres no s’efectuï aquesta baixa per escrit, el Club 
Natació Sant Andreu entendrà que els serveis contractats o les activitats 
contractades són de plena satisfacció per part de l’usuari.

El no compliment d’aquestes normes, comportarà l’anul·lació de la inscripció.

Important

Tota la informació a:



Complex Esportiu Fabra 
Rambla Fabra i Puig, 47 

Tel. 93 345 67 89 
www.cnsantandreu.com

20% de 
descompte

1 alumne 
en 2 cursets 

anuals


