
intensius

de natació
De 3   a 36 MESOS

I DE 3 A 16 ANYS

Places limitades

Estiu 2022

cursets per nivells

Tortuga, calamar, sardina, dofí... i molt més! 
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INSCRIPCIONS 
ONLINE DES DEL 

30 DE MAIG

APRÈN
JUGANT!

C/ Pollancres, 2 · 08830 Sant Boi de LLobregat
936 40 66 86 · coordinacion.agua.santboi@accura.es
www.clubsaccura.es



Informe final
amb l’evolució
dels vostres 

fills i filles

intensius de natació

Áccura Sant Boi

accura_santboi

*INSCRIPCIONS: des del 30 de maig, 
per socis i cursetistes. 2 de juny

inscripcions obertes.
A la web i a l’app

trobaràs tota la informació. Places 
limitades per ordre d´inscripció.

Edats: de 3 A 36 mesos
Edats: de 3 a 16 anys

Una metodologia pròpia, desenvolupada per un equip de professionals amb una 
trajectòria de més de 10 anys. Ensenyant amb èxit a més de 3.000 cursetistes per 
temporada entre tots els nostres centres. L’objectiu és l’aprenentatge i el perfec-
cionament de la natació, amb un mètode de seguiment individual del nen/a en 
grups per nivells. Sempre des de la perspectiva del joc, on aprèn passant-s’ho bé. 

Els monitors de suport recolliran 
als nens/es 15 min. abans de 
l’activitat per canviar-los i es 
tornaran 30 min. després de 

finalitzar la sessió.

Si el nen/a participa 
en el nostre campus,

nosaltres l’acompanyarem
a l’activitat de natació. 

*Matrícula 6,95€. Gatruïta per socis/es, cursetistes del 3r trimestre i inscrits al campus d´estiu.              

3 a 12 mesos

13 a 24 mesos

25 a 36 mesos

27/06 
al 22/07

25/07 
al 29/07

25/07 
al 29/07

soci no soci
2 dies/setmana

Dimecres a les 17h/ Dissabte 10:45h/ Dissabte 12h

Dimarts i dijous a les 17h/ Dissabte 9:45h

Dilluns a les 17h/ Dissabte 10:15h

Tortuga ràtio 1:8

ràtio 1:8

ràtio 1:10

ràtio 1:10

ràtio 1:10

ràtio 1:10

Calamar

Sardina

Dofí

Orca

Tauró

53,50€

76€
117,50€

3 dies/setmana

13,38€

19€

29,50€

15€

21,10€

33€

60€

84,25€

132€5 dies/setmana
2 dies/setmana

3 dies/setmana

5 dies/setmana

Natació infaNtil · sessions de 45 min

Natació nadons · sessions de 30 min 

dates i preus 

soci no soci
1 dia/setmana 27,50€

55€
6,88€

13,75€

32,25€

64,50€
8,06€

16,13€

1 dia/setmana
2 dies/setmana

2 dies/setmana

dates i preus 

Servei de
canviadors

Tens dubtes? Envia un correu a coordinacion.agua.santboi@accura.es

dilluns
a divendres
17:30 a 18:15

27/06 
al 22/07

Alumnes que s’inicien al medi aquàtic.
Alumnes que ja comencen a fer desplaçaments dorsals 
i ventrals.
Alumnes que són capaços de fer tot tipus de desplaçaments.

Coordinació de crol, esquena i braça.

Coordinació de crol, esquena i braça, més �uït.

Perfeccionament de la tècnica d’estils i iniciació a la papallona.


