CURSET INTENSIU DE NATACIÓ
ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA

VINE I GAUDEIX
DE LA NOSTRA PISCINA CLIMATITZADA I DE TOTS ELS JOCS I ACTIVITATS
QUE PROPOSEM

VINE A APRENDRE A NEDAR
VINE A MILLORAR LA TÈCNICA
DATES D’INSCRIPCIONS: Durant tot el mes de maig a la Secretaria del Petit Estel
INSTAL·LACIONS NOVES
3 VESTIDORS
MONITORS ESPECIALITZATS
ASSORTIMENT AMPLÍSSIM DE MATERIAL D’AIGUA

I TOT, EN UN ENTORN PROPER, FAMILIAR, D’OCI I PROFESSIONAL

C/Puig Novell, 18-33
Tel: 93 786 28 24 / 93 785 27 86
extraescolars@petitestellanova.cat
www.petitestellanova.cat

CURS INTENSIU DE NATACIÓ A L’ESCOLA PETIT ESTEL - LA NOVA.

A PARTIR DE P3.

Benvolguts pares, ens plau comunicar-vos que estem organitzant el Curset Intensiu de Natació a l'Escola. Us animem
a fer-ne difusió i animar els vostres nens que, si en tenen ganes, s'apuntin a fer el curset a l'estiu.
Durada del curset i preu de l'activitat:
Del 25 de juny al 20 de juliol de 2018. El 2 de juliol és festa a Terrassa, no hi haurà activitat.
Preu del curset = 144,00 €
Preu per setmanes, si és el cas = 33€ (4 dies); 41€ (5 dies)
Preu per dia esporàdic = 8,50€
Horaris oferts:
-

De dilluns a divendres, de 16:15 h a 17:00 h.
De dilluns a divendres, de 17:15 h a 18:00 h.

PLACES LIMITADES I INSCRIPCIÓ PER ORDRE DE MATRÍCULA. A PARTIR DE P3.
* Podeu apuntar els nens segons l'horari que us vagi millor. Tanmateix, per poder treballar per nivells, podrem
aconsellar fer canvi d'hora per tal de gestionar els grups.
* Els grups es faran sempre i quan hi hagi un nombre adequat de nens i puguem treballar l’activitat per nivells.
Què cal portar:
-

Les nenes han de venir amb banyador (No biquini).
Els nens han de portar un banyador còmode.
Cal portar: gorra de bany, mitjons de bany ben ajustats, tovallola, una tovallola petita per als peus, xancletes i
roba interior per a l’hora de vestir-se. Important: Tot ha d’estar marcat amb el nom.

Funcionament:
Els professors de natació són el Lilo i l'Anna. Treballarem per nivells per poder aprendre o millorar la tècnica de la
natació. A l'hora de les inscripcions, veurem si hem de fer algun canvi d'hora per tal de poder treballar correctament
per grups d'edat i nivell.
El primer dia del curset quan acabem l'activitat us presentarem els monitors i ells us explicaran el funcionament de
l'activitat. En cas que tingueu qualsevol dubte o vulgueu informació durant el curset, no dubteu a preguntar-nos.
Els pares, avis, etc. haureu d'acompanyar el nen a l'Escola Nova i ajudar-los a canviar-se de roba a l'hora del vestidor
tant a l'entrada com a la sortida de la piscina.
Els divendres, podreu entrar a la piscina i veure l'evolució dels vostres fills. L'últim dia, us podreu ficar, petits i grans,
TOTS A L'AIGUA!
Què cal fer per apuntar-los:
Heu d’omplir la fitxa que hi ha al següent full i portar-la a la Secretaria de l'Escola, al Petit Estel núm. 18 i fer el
pagament al mateix moment de la inscripció. Cal portar també una fotocòpia escanejada de la Targeta Sanitària.
Esperant ben aviat els vostres nens i nenes a la piscina de La Nova.

FITXA CURSET INTENSIU DE NATACIÓ JUNY/JULIOL 18
Cal retornar aquest full i fer el pagament a la Secretaria del Petit Estel, (núm. 18). Recordeu que cal adjuntar la fotocòpia de la
Targeta Sanitària.
Alumne/a:
Data de naixement:
Curs escolar 2017-18 (P3, P4....):
Nom del pare:
Nom de la mare:
Domicili:
Telèfons de contacte:
Correu electrònic de contacte :
Horari preferent: 16:15
17:15
Dies
Dies que farà el Curset

25

26

27

28

29

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

AVÍS: Els dies 28 de juny i 12 de juliol, tothom farà el curset a les 17:15 h.
Els primers dies del curset, farem diferents jocs per temptejar a quin nivell estan els nens i nenes a l’aigua i poder fer els grups per
nivells. A més a més, repartirem un petit qüestionari que ens servirà de guia.

QÜESTIONARI
És la primera vegada que fa un curset?

SÍ

NO

Ha fet cursets en algun club?
Quants cursos ha fet?

SÍ

NO

Quan el nen/a es banya amb els pares, fa servir bombolleta / braçals?

SÍ

NO

Si voleu afegir algun comentari o informació addicional dels nen/a per tal que els monitors el coneguin més i puguin actuar de la
millor manera. (Malalties, pors de l’aigua, al·lèrgies, si ja sap nedar i es pretén una millora de la tècnica, etc.):

AUTORITZACIÓ
Jo, pare, mare o tutor ______________________________________ , amb el número del DNI____________________, autoritzo
el meu fill/a (s) _________________________________________________a fer el Curset Intensiu de Natació durant el juny i
juliol de 2018 a La Nova. També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia) del meu fill/a apareguin en qualsevol
material o publicació que l’Escola realitzi i en el de qualsevol institució que ens les pugui sol·licitar (Consell Esportiu, fulletons,
etc.).
Es recorda als pares dels nens i nenes que prenen part en els Cursets de Natació, que són responsables del perfecte estat de salut dels seus fills, en especial
d’insuficiències cardíaques, epilèpsies, i qualsevol malaltia que, en cas d’ésser afectats, sigui de natura contagiosa.
Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel - La Nova amb la finalitat de gestionar la seva petició. El titular de les dades o,
si s’escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre Centre, adjuntant
fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa.

Data

Signatura

PETIT ESTEL - LA NOVA - CURSET INTENSIU DE NATACIÓ
A.P. Petit Estel-La Nova - G62045729 - C/Puig Novell, 18-33 - 08221 Terrassa
JUNY-JULIOL 2018

CÒPIA

Nom i Cognoms de l'alumne:

Curs:

Activitat: INTENSIU DE NATACIÓ

Import total de l'activitat:
Aquest rebut cal abonar-lo a Secretaria.

€

