CURSETS DE
NATACIÓ ANUALS

ADULTS (A partir de 16 anys)
Dia de l’activitat
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres

Quotes trimestrals
NADONS (de 7 a 36 mesos)
Dia de l’activitat

Horari

Dimecres (de 25 a 36 mesos)
Divendres (de 7 a 24 mesos)
Dissabte (de 7 a 24 mesos)
Dissabte (de 13 a 24 mesos)

16.45 - 17.30h
16.45 - 17.30h
11.30 - 12.15h
12.15 - 13.00h

Dia de l’activitat

Abonat

No abonat

Vestuari

59,40 €

118,70 €

Abonats
masculí
i/o femení

Dia de l’activitat

Horari

Abonat

No abonat

Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dimarts i dijous

17.30-18.15h
18.15 - 19.00h
17.30-18.15h
18.15 - 19.00h

72,10 €

144,30 €

Divendres
Divendres
Dissabte
Dissabte

17.30-18.15h
18.15 - 19.00h
9.15 - 10.00h
10.45 - 11.30h

55,10 €

Horari

17.30-18.15h
18.15 - 19.00h
19.00 - 19.45h
17.30-18.15h
18.15 - 19.00h
19.00 - 19.45h

Divendres
Divendres
Divendres
Dissabte

17.30-18.15h
18.15 - 19.00h
19.00 - 19.45h
10.00 - 10.45h

Vestuari
Vestuari
grups de
piscina

110,20 €

INFANTILS I JUVENILS (de 6 a 15 anys)
Dia de l’activitat

Abonat

No abonat

36,10 €

72,10 €

23,40 €

Abonat

No abonat

Vestuari

50,90 €

101,90 €

Abonats
masculí
i/o femení

GENT GRAN (A partir de 65 anys)

PETITS (Cursant p3, p4 i p5 durant la temporada 2020-2021)

Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dimarts i dijous
Dimarts i dijous

Horari

19.45 - 20.30h
8.45 - 9.30h
8.45 - 9.30h
20.30 - 21.15h

46,60 €

Vestuari
De 6-8
anys al vestuari
de grups
de piscina.
Més de 8 anys
al vestuari
d’abonats.

Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres

Horari

Abonat

No abonat

Vestuari

19.45 - 20.30h
8.45 - 9.30h
8.45 - 9.30h
20.30 - 21.15h

50,90 €

101,90 €

Abonats
masculí
i/o femení

ESCOLA DE NATACIÓ
Dia de l’activitat
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres

Horari

17.00 - 18.00h
18.00 - 19.00h
17.00 - 18.00h
18.00 - 19.00h

Abonat No abonat
49,85 €

97,80 €

Naixement
2014,2013 i 2012
2011, 2010, 2009
2014, 2013, 2012
2011, 2010, 2009

Dimarts i dijous

19.00 - 20.30h

74,70 €

146,70 €

2008 - 2005

Dilluns, dimecres i divendres

19.00 - 20.30h

98,92 €

197,85 €

2006 - 2003

CONSIDERACIONS GENERALS
- El calendari de les sessions estarà regit pel calendari escolar de Cerdanyola del Vallès
- Els dies 12 d’octubre, 11 de novembre, 8 de desembre, 2 d’abril, 5 d’abril i 1 de maig,
no es realitzaran cursets de natació.
- Per tal de realitzar el curs de natació, hi ha d’haver un mínim de 5 inscrits.
- El curs és de caràcter anual, facilitant el pagament de forma trimestral.
- Els pagaments es domiciliaran a principi de cada trimestre, coincidint amb les següents
dates:
- 1r trimestre - Octubre
- 2n trimestre - Gener
- 3r trimestre - Abril
- En cas de no renovar, caldrà notiﬁcar-ho per escrit o via on-line mitjançant instància a
l’OAC abans del dia 10 del mes anterior a la facturació del següent trimestre.
- Només s’admetrà al recinte de piscina a dues persones majors de 16 anys per a acompanyar al nadó i participar a l’activitat.
- Cal avisar d’aquells casos i/o situacions especials (patologies, al·lèrgies, TDH...) abans
de l’inici del curs.

INICI DE L’ACTIVITAT
- L’entrada als vestidors es podrà fer 15 minuts abans de l’inici de l’activitat. Un cop
ﬁnalitzat el curset, el temps màxim d’ús dels vestuaris és de 20 minuts.
- Pels cursets de nadons, els acompanyants utilitzaran el vestidor d’abonats a la
instal·lació.
- Les dates d’inici i ﬁnal de cada trimestre, són les següents:
- 1r trimestre - 1 d’octubre de 2020 ﬁns 19 de desembre de 2020.
- 2n trimestre - 11 de gener de 2021 ﬁns 3 d’abril de 2021.
- 3r trimestre - 6 d’abril de 2021 ﬁns 19 de juny de 2021.

MATERIAL NECESSARI
Cal dur el següent material:
- Banyador
- Ulleres de piscina

- Xancletes
- Tovallola o barnús

temporada 2020-2021

- Casquet de bany

INSCRIPCIONS
- Les inscripcions es podran fer a través de les pàgina web del PEM Guiera:
www.guiera.cerdanyola.cat o presencialment a la recepció del centre.
- La data d’inici d’inscripcions és el 24 d’agost de 2020.
- La data de ﬁ d’inscripcions serà el 4 d’abril de 2021 o ﬁns que s’acabin les places.
- Els alumnes que hagin realitzat el curs durant la temporada ‘19-’20 i que vulguin
realitzar la inscripció per a la nova temporada, tindran preferència.
- Els germans dels inscrits a la temporada ‘19-’20 s’hauran d’inscriure del 24 al 31 d’agot
de 2020,

FI DE CURS I JORNADES DE PORTES OBERTES
Les jornades de portes obertes pels familiars es realitzaran durant les últimes sessions
de la temporada del mes de juny, a on es realitzarà també, el lliurament de diplomes i
informes a tots els alumnes dels cursets de natació.
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CURSOS
DE
NATACIÓ
Inscripcions obertes

Qualsevol edat és bona per aprendre a nedar.
Consulta els horaris i apunta’t!

