ESCOLA DE NATACIÓ 2018/19
Descripció de l’escola.
Les característiques del medi aquàtic ens donen l’oportunitat d’oferir un gran ventall de
possibilitats per desenvolupar i potenciar les qualitats motrius bàsiques dels nens i nenes,
mitjançant un treball de familiarització amb el medi aquàtic i de la tècnica de natació (segons el
nivell i l’edat)
Objectius generals.
1. Desenvolupar un programa que integri quatre mòduls bàsics: familiarització amb el
medi, respiració, flotació i propulsió, adaptat a l’etapa evolutiva i motriu de l’alumne.
2. Dotar als nens i nenes de les eines i coneixements necessaris per garantir la seva
independència al medi aquàtic.
Calendari.
2018
2019
Setembre: Dia 12, inici de l’Escola. Dia 24
Gener: Dia 8, inici de l’Escola.
festiu.
Abril: Dies 15 al 22 (Setmana Santa).
Octubre: Dia 12, festiu.
Maig: Dia 1, festiu
Novembre: Dia 1, festiu.
Juny: Dia 10, festiu. Dia 21, finalitza el curs .
Desembre: Dies 6 i 8, festius. Dia 22, últim
dia d’escola.
Avaluacions:
- Nadal: Anàlisi d’inici de curs.
- Estiu: Valoració final del monitor i pautes a tenir en compte
Festes fi de temporada:
- Nadal: Portes obertes del 10 al 15 de desembre de 2018
- Estiu: Portes obertes del 10 al 15 de juny de 2019
- Festa de cloenda i competició natació: 8 de juny de 2019
Material necessari:
1. Banyador.
2. Xancletes.
3. Tovallola.
4. Ulleres de piscina.
5. Casquet de bany (és obligatori portar el del club) que s’entregarà la primera setmana
de curs.
Criteri de formació de grups:
Hi hauran dos criteris bàsics de formació de grups:
Edat : Les inscripcions van per any de naixement.
Nivell de natació: El primer dia es farà una prova de nivell i segons els resultats els
monitors formaran els subgrups.
Revisions mèdiques:
Es realitzaran revisions mèdiques a tots els alumnes nascuts des de l’any 2011 fins a la majoria
d’edat.
Comunicacions especials:
Els avisos extraordinaris es faran mitjançant correus electrònics o comunicats oficials en paper
que els monitors entregaran als alumnes.

