
TALLERS DE TARDA  
I CURSET DE NATACIÓ
AL CLUB NATACIÓ  
SABADELL
DEL 10 AL 21 DE JUNY DEL 2019 

Aquest any, durant la jornada 

d’horari intensiu de l’escola 

del mes de juny, oferirem 

un curs intensiu de natació 

al Club Natació Sabadell. 

Aquest curset està destinat als 

alumnes des de p5 fins a 6è de 

primària i està pensat com una 

alternativa als tallers habituals 

que fem a l’escola.



DATES: del 10 al 21 de juny del 2019. 
Activitat diària.

HORARI: de 15:30h a 17:15h

PREUS:     
P5 100€
1r a 6è   85€

Trasllat caminant de l’escola Miquel Martí 
i Pol al Club Natació Sabadell, servei de 
monitoratge i canvi als vestidors del centre 
del carrer Montcada de 15:30h a 16:15h. En 
el cas del curs de P5, els alumnes aniran 
també acompanyats per un monitor de 
referència de la nostra escola.  

Curset de Natació Escolar  
de 16:15h a 17:00h.

Vestidors: disposarem de vestidors 
grupals independents per vosaltres, tant 
masculí com femení.

Casquet de bany: a tots els participants 
els obsequiarem amb un casquet de 
bany. Els alumnes hauran de portar 
en una motxilla marcat amb el nom: 
tovallola, xancletes de piscina, banyador i 
ulleres de natació.

RECOLLIDA: 
Recollida dels alumnes per part de les 
famílies al Club Natació Sabadell de 17:15h 
a 17:30h per la porta de la Gran Via.

INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions estan obertes fins el  
31 de maig de 2019. 

Els alumnes que es quedin al menjador de 
l’escola dinaran al primer torn per tal de fer la 
digestió abans de marxar cap al club.

Els alumnes que no es queden a dinar, hauran de ser a 
l’escola a les 15:30h (és important ser molt puntuals).

TALLERS DE TARDA 2019
DATES: del 10 al 21 de juny

HORARI: de 15:30h a 16:30h
Servei d’acollida de tarda: 16:30h a 18:00h

PREUS: tots els dies: 35€
Dies esporàdics: 4,5€

INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions estan obertes fins el  
31 de maig de 2019.

Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
P3 / P4 / P5 Racons Joc simbòlic Ambients Racons Cinema 

al gimnàs
1r / 2n Racons 

creatius
Construccions Jocs de taula Joc simbòlic Cinema 

al gimnàs
3r / 4t Jocs de taula  Joc lliure Racons 

creatius
Jocs 
cooperatius

Cinema 
al gimnàs

5è / 6è Jocs 
cooperatius

Racons 
creatius

Jocs de taula Joc lliure Cinema 
al gimnàs

CURSET DE NATACIÓ AL CLUB NATACIÓ SABADELL

NOU
HORARI 
de 15:30h 

a 16:30h


