
TARIFES CURS 2022-2023 Estrelletes (6-18 mesos) Peixets (18 mesos - 3 anys) 

 Socis No socis 

Mensual 1 dia setmana 52€ 63€ 

Mensual 2 dies setmana 99€ 120€ 

Trimestral 1 dia setmana 141€ 171€ 

Trimestral 2 dies setmana 253€ 306€ 

 Granotes (3 – 5 anys) Dofins (6 – 9 anys)  
Taurons (10 – 13 anys) 

Mensual 1 dia setmana 45€ 54€ 

Mensual 2 dies setmana 86€ 103€ 

Trimestral 1 dia setmana 122€ 146€ 

Trimestral 2 dies setmana 220€ 263€ 

 Adults (+14 anys) 

Mensual 1 dia setmana 39€ 47€ 

Mensual 2 dies setmana 75€ 90€ 

Trimestral 1 dia setmana 106€ 127€ 

Trimestral 2 dies setmana 192€ 230€ 
 

CALENDARI CURSETS DE NATACIÓ CURS 2022-2023

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 
Tots els grups a excepció dels adults faran ús exclusiu dels vestidors de cursetistes. Es prega la màxima 
puntualitat pel correcte desenvolupament del curset. L’entrada s’efectuarà 10 minuts abans de l’hora 
d’inici de l’activitat. La sortida de vestidors serà com a màxim 30 minuts després de finalitzar la sessió. 

Els pares s’encarregaran de dutxar als nens i vestir-los en finalitzar la classe. 

L’accés a les àrees esportives està restringit als abonats i cursetistes. Tan sols es permet l’accés als 
espais esportius amb la roba adequada. 

Per qüestions pedagògiques no es permetrà als acompanyants estar presents durant el 
desenvolupament dels cursets. A excepció dels grups de nadons amb pares on podrà haver-hi un 
acompanyant. 

En cas d’arribar abans d’hora, cap persona de la instal·lació es farà càrrec del nen fins 5 minuts 
abans de l’inici del curset. 

En cas que no hi hagi cap persona que reculli al nen després que finalitzi l’activitat, si no hi ha hagut 
cap avís previ del retard, el monitor el deixarà en el banc de zona d’aigües i avisarà a la recepció 
que trucarà al pare, mare o tutor.  

El pare, mare o tutor legal del cursetista ha de dur calçat adequat (sabatilles de goma/xancletes) per 
accedir a la zona d’aigües. En cas de no portar-ne, cal utilitzar els peücs que hi ha al costat de 
l’ascensor de la piscina o entrant per la porta d’emergència.  

ASSISTÈNCIA 
Es prega que es produeixin el menor nombre possible de faltes d’assistència, ja que les classes a les 
quals no es pugui assistir no es poden recuperar. 

MATERIAL NECESSARI 
Cal dur sabatilles de goma, banyador i casquet de bany. Es recomana l’ús d’ulleres de natació i no es 
podrà fer la sessió amb roba interior. Cal que els cursetistes menors de 5 anys portin totes les peces de 
vestir marcades. El centre proporcionarà una tovallola per a cada nen o adult que realitzi el curset.  

COMPORTAMENT DELS CURSETISTES, PARES I MARES 
En qualsevol cas es tindrà en compte la normativa de règim intern del centre així com el Decret de 
Piscines de la Generalitat que regula aspectes sanitaris, higiènics i de seguretat del recinte de les piscines 
(DOGC 165/2001). 

Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material comportaran la seva reposició i pot 
suposar la pèrdua del dret de cursetista. L’incompliment de qualsevol de les normatives pot suposar la 
pèrdua dels drets d’abonat o cursetista, tant de la instal·lació com de les activitats. 

INSCRIPCIÓ ALS CURSETS 
Cal omplir una fitxa a la recepció del Centre amb les dades personals: DNI, Dades bancàries i fer el 
primer pagament (a recepció en efectiu o en targeta). La resta per domiciliació bancària. 
El pagament es fa mensual o trimestral. El no pagament d’un rebut implicarà la baixà automàtica del 
curs. 

ALTRES DADES D’INTERÈS 
Per a la realització del curset caldrà un mínim de quatre inscrits. La direcció podrà suprimir els cursets que 
no arribin al mínim. 

No es farà la devolució de cap curset un cop iniciat, ni es guardarà l’import per a un altre servei o usuari.  
PER DONAR-SE DE BAIXA 

S’haurà de comunicar per escrit abans del dia 25 del mes anterior (aquells qui paguin 
mensualment). I abans del 25 del segon mes del trimestre en curs (aquells qui paguin trimestralment). En 
el cas de no fer-ho dins del termini es cobrarà el curset i no serà reemborsable.             



  

 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

MATINS 

10:30h  
–  

11:15h 
     Estrelletes 

i peixets 

11:00h  
–  

11:45h 
  Estrelletes 

i peixets    

11:15h  
–  

12:00h 
     Granotes 

12:00h  
–  

12:45h 
     Dofins i 

taurons 

TARDES 

17:30h  
–  

18:15h 
Peixets Estrelletes Granotes Estrelletes Granotes  

18:15h  
–  

19:00h 
Taurons Dofins Dofins Granotes Dofins  

19:00h  
–  

19:45h 
    Taurons  

20:00h  
–  

20:45h 
Adults Adults Adults Adults Adults  


