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INFORMACIÓ PRÀCTICA  CURSETS NATACIÓ PER ESCOLES  

 

Què necessites? 

 Banyador  

 Casquet de bany 

 Xancletes ( si portes peücs  per entrar dins l’aigua sempre has de dur 

posades unes xancletes per desplaçar-te dins el vestidor i zona de 

dutxes)  

 Tovallola  

 Ulleres  

Faràs SEMPRE l’entrada i la sortida per la porta d'emergència. 

Els vestidors que has d’utilitzar són els grupals femenins o masculins ( 

1,2,3,4), en funció del sexe dels pares /mares. Els acompanyants  dels 

cursillistes podran fer l'entrada amb els nens un quart d’hora abans de l’inici 

de la sessió. Només un adult per cursillista. 

Un cop canviats haureu d’esperar dins el vestidor que els tècnics vinguin a 

buscar els nens/es per a poder començar el curset. 

Quan hagi finalitzat el curset, els acompanyants dels cursillistes podran 

accedir un altre cop per la porta principal i avisant al personal de recepció 

per canviar els nen/es i disposaran de 15’ per a poder fer la sortida. 

 

Coses a tenir en compte...: 

- Eviteu donar làctics als vostres fills/es abans de fer l’activitat.  

- L’objectiu principal de l’activitat és que s’adaptin al medi, que perdin 

la por a l’aigua i puguin disfrutar-la al màxim!!!  

- Aprendrem a posar el cap a l’aigua, a saltar, a baixar pel tobogan, a 

anar amb el xurro solets...tot això i més, mitjançant la manipulació 

de diferents materials. 

- Si veiem que un nen/a està molt rígid/a a l’aigua i no aconsegueix 

adaptar-se al medi ( ho passa malament, plora molt... ) es 

comunicarà a la família. Això no vol dir que tots els nens/es que 

ploren els primers dies no s’adaptaran. Estem parlant de rigidesa 

muscular, la qual només es manifesta en casos molt extrems.  

- Tots els nens/es acaben gaudint del medi!!! 
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CONTINGUTS A TREBALLAR 

 

 OBJECTIUS 

GENERALS 

D’ETAPA 

CONTINGUTS 

GENERALS 

CONTINGUTS 

SECUNDARIS 

4 a 18 

mesos 

Adaptació al medi 

Flotació, cap a 

l’aigua, auto 

salvament, 

entrades a 

l’aigua ( salts ), 

immersions. 

Equilibri, petits 

moviments 

Br/Cames 

19-36 

mesos 

Flotació, 

respiració, 

propulsió, 

immersions 

Salts / 

llançaments 

 

Finalment...dir-vos que ens ho passarem bomba!!! 

 

Ens veiem a Trèvol! 


