
DE PISCINA
ACTIVITATS

CEM Can Roca

ACTIVITAT AQUÀTICA 
PER A NADONS

Programa que té per objectiu familiaritzar al nadó amb el medi aquàtic, afavorir el 
seu desenvolupament físic, motriu i afectiu i desenvolupar els principis 
hidrodinàmics bàsics mitjançant formes jugades. Es practica a la piscina petita 
d’aprenentatge.
De 4 a 11 mesos; un acompanyant obligatori a la sessió, un dia a la setmana, 
sessions de 30 minuts. 16,35€/curset.

De 12 a 23 mesos; un acompanyant obligatori a la sessió, un dia a la setmana, 
sessions de 30 minuts. 16,35€/curset.

De 24 a 36 mesos;  un acompanyant obligatori a la sessió, un dia a la setmana, 
sessions de 50 minuts. 21,62€/curset.

Dia Horari
Dilluns 16.30 - 17 h
Divendres 15.45 - 16.15 h
Dissabte 9 - 9.30 h

Dia Horari
Dijous 9.30 - 10.20 h
Divendres 17.15 - 18.05 h
Dissabte 10.30 - 11.20 h

Estiu 2021

Dia Horari
Dimarts 9.30 - 10 h
Dimecres 16.30 - 17 h
Divendres 16.30 - 17h
Dissabte 9.45 - 10.15 h
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INFORMACIÓ
• Cursets del 28 de juny al 31 de juliol segons calendari (1 dia a la setmana 5 sessions, 2 dies a la 

setmana 10 sessions, de dilluns a divendres quinzenal 10 sessions).
• La modalitat de pagament serà per domiciliació bancària. 
• Totes les activitats estaran subjectes a un mínim d’alumnes inscrits.
• Als usuaris/usuàries que siguin baixa de l’activitat a la qual s’hagin inscrit, se’ls hi aplicarà la 

normativa vigent segons l’Ordenança de Preus Públics núm. 22 annex I.5,  de l’Ajuntament de 
Castelldefels. 

INSCRIPCIONS
A partir de l’7 de juny, de 9 a 13.30 i de 16 a 20h.
• Presencialment a la recepció del C/del Castanyer
• Cal demanar cita prèvia www.castelldefels.org/esports/citaprevia 
• Documentació a aportar:

– Document de titularitat del compte bancari.
– DNI del titular del compte bancari.
– DNI del cursetista i del pare/mare/tutor en cas de menors.

•En cas de no aportar la documentació requerida s’assignarà una altra cita.
QUÈ CAL PORTAR?
• Roba de bany esportiva.
• Sabatilles de bany
• Casquet de bany
• Tovallola
• Ulleres d’aigua (recomanable)
BONIFICACIONS
• Abonats al CEM Can Roca: .................................................................................25%
• Família nombrosa: ..............................................................................................20%
• Persones menors de 30 no abonades inscrites al curs d’adults: .....................25%
• Persones majors de 60 no abonades: ................................................................25%
* Les bonificacions no són acumulables.
ASSEGURANÇA
La inscripció en qualsevol activitat comporta automàticament el pagament de 5€ de l’assegurança 
mèdica. 
• Si no es vol efectual el pagament indicat, s’haurà de signar una renuncia expressa de l’esmentada 

assegurança. 
L’assegurança no caldrà pagar-la en els casos següents:
• L’usuari  és abonat i ja està assegurat  en el període que dura l’activitat.
• L’usuari fa una altra activitat i ja està assegurat en el període que dura l’activitat.
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