NATACIÓ EXTRAESCOLAR
CURS 2022-2023
Benvolgudes famílies,
Us informem que el pròxim dia 1 d’octubre iniciarem els cursets de natació
extraescolar del curs 22-23.
Desenvolupament l’activitat:
Fem els grups per nivells de natació (els que no han fet mai piscina, els que ja tenen
una primera familiarització amb el medi...)
Treballem amb 9 nivells (colors) diferents.
Tenim tot el material necessari ( lúdic i d’aprenentatge ) i monitors/es especialitzats.
Treballem perquè el nen s’ho passi bé i aprengui alhora que juga.
Intentem sessions el més dinàmiques possibles i que els nens estiguin la majoria del
temps dins de l’aigua.
Calendari:
El calendari de l’activitat vindrà establert pel calendari escolar:
Primer trimestre: 1 d’octubre – 21 de desembre
Segon trimestre: 9 de gener – 31 de març
Tercer trimestre: 1 d’abril – 22 de juny
Dins d’aquests períodes trimestrals només tanquem els festius, per tant l’activitat de
natació no es veu afectada per ponts o dies de lliure elecció de les escoles del barri.
Som un centre homologat per l’IBE que subvenciona activitats extraescolars esportives
per a nens/es a partir de sis anys.
Si esteu interessats a sol·licitar aquesta ajuda us adjuntem l’enllaç de la web de
l’ajuntament on trobareu tota la informació de la convocatòria d’aquest any:
www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069

Objectius segons el nivell:
•

Assolir una bona adaptació i familiarització al medi aquàtic

•

Aconseguir la pèrdua total de la por a l’aigua (pels que la tenen)

•

Aconseguir una plena autonomia dins de l’aigua

•

Altres objectius més específics com són consolidar la flotació ventral i
dorsal amb l’ajut de material auxiliar, fer petits salts, millorar la tècnica dels
estils...
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Material necessari:
•

Casquet de bany (silicona o licra)

•

Xancletes o mitjons.

•

Tovallola.

•

Ulleres opcional ( recomanem no utilitzar per educació infantil ).

Vestidors:
•

Vestidors exclusius per alumnes que fan l’activitat.

•

Els nens i nenes han d’entrar acompanyats per un adult fins 2n primària.

•

Els vestidors estaran repartits de la següent forma segons l’edat dels nens
▪

Alumnes d’educació Infantil: vestuari escolar planta -2

▪

Alumnes primer cicle d’educació primària: vestuari escolar planta -1

▪

Noies a partir de 3r primària: vestuari sales activitat nº 1

▪

Nois a partir de 3r primària: vestuari sales activitat nº 2

Informes i portes obertes:
•

Farem dues jornades de portes obertes durant el curs, una a finals de
gener i l’altra a finals de maig.

•

A cada alumne se li farà entrega d’un informe d’avaluació a final de curs.

Informació administrativa:
Les baixes de l’activitat s’han d’informar a recepció del poliesportiu abans del 25 del
mes anterior al següent període a facturar.
També podeu comunicar la baixa de l’activitat per escrit a polisafahorta@gmail.com.
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