
NORMATIVA INTENSIUS NATACIÓ 2022 cem tordera

a tenir en compte

normativa

L’activitat aquàtica dels nens està regida per una metodologia pròpia anomenada “APRÈN JUGANT”
Diferenciem 7 grups de treball en funció del nivell dels alumnes.
El nivell de cada nen i nena es determinarà a partir de 4 ítems:
 No sap nedar: tortuga i calamar
 Mostra autonomia a l’aigua: sardina i dofí

 Té coordinació d’estils: orca i tauró

 Controla els diferents estils: perfeccionament

Demanem que es respectin els horaris d’entrada i sortida per evitar conflictes d’ús amb altres activi-
tats. 

Horaris: els nens/es hauran d’estar 10 minuts abans de l’inici de l’activitat per entrar als vestidors. 
Sortiran 15 minuts aproximadament després de finalitzar els cursets.

La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris o grups segons el nombre d’inscrip-
cions.

Per entrar és necessari accedir amb la pulsera pel torn.

La roba haurà d’estar marcada amb el nom per tal de facilitar el seu reconeixement. 

Els nens i nenes únicament han de portar el material necessari per realitzar l’activitat de piscina: cas

Els nens i nenes fins als 8 anys van a vestuaris col·lectius, a partir dels 9 anys han d’anar sols al vestuari 
masculí o femení. 

-
quet de bany, banyador, ulleres, sabatilles de piscina, tovallola. 

Recomanem als nens que no portin objectes de valor, en cas que es perdin o trenquin, Cem Tordera
no es fa responsable dels objectes perduts.

El  pagament es farà en efectiu o targeta en el moment de la inscripció a recepció.

S’hauran de portar les dades bancàries per tal de poder domiciliar els trimestres restants. 

S’ha de comunicar a recepció qualsevol problema important que pateixi el nen/a. 

 

Àccura realitzarà fotografies per mostrar als pares i mares l’activitat Aquàtica del seu fill o filla. 

Les avaluacions es tornaran signades a l’inici de cada trimestre, per tal de poder continuar valorant 
l’evolució del nen/a durant tot el curs. 


