
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principis pedagògics 
 
- L'evolució del nen/a. 
Cada nen/a té el seu ritme d'aprenentatge i s'ha de respectar. Serà el seu moment maduratiu el que marcarà els objectius a 
aconseguir, sense saltar-nos cap etapa evolutiva. Hem d'entendre les activitats aquàtiques com una eina més en el procés educatiu del 
nen/a i no només com un contingut motor. 
- La voluntat del nen/a. 
Implicar el nen/a dins del procés d'ensenyament-aprenentatge per a crear alumnes participatius, actius i amb iniciativa pròpia. Deixar 
que el nen/a visqui les seves pròpies experiències sense imposicions. Les vivències positives faran que assimili millor els continguts de 
les sessions. Les activitats lúdiques guiades són una eina fonamental en aquest procés d'aprenentatge. 
- La comunicació 
Aprofitar l'oportunitat que ens ofereix el medi aquàtic com a punt de trobada i com un nucli que afavoreix la comunicació en tots els 
nivells: tònic-emocional, verbal, gestual i afectiu. 
- El compromís amb la pràctica. 
Crear l'hàbit de l'activitat física. Que tant els pares com als nens/es siguin conscients de la importància de mantenir la pràctica i ajudar-
los a percebre el benefici. 
- La iniciació esportiva. 
L'activitat aquàtica educativa facilitarà la posterior adaptació a altres activitats aquàtiques amb més dificultat d'execució i li donarà al 
nen/a una millor base per a iniciar-se en els esports aquàtics. 
 
Característiques de les sessions 
 
Generalment, el programa es desenvolupa en un període trimestral o anual amb una sessió setmanal en el cas de la natació anual o de 
dues a tres sessions setmanals en el cas de la natació trimestral. Cada sessió té una durada de 50 minuts. 
La sessió comença quan el tècnic recull a als nens/es del vestuari on es treballen els hàbits d'ordre i d'higiene (portar l'equip i el calçat 
adequat, no córrer, respectar l'ordre de la fila…). Una vegada en la piscina, es situaran en la zona establerta i el tècnic passarà llista per 
a facilitar el coneixement dels alumnes i el control d'assistència. Abans de començar i en finalitzar la sessió, tots passen per la dutxa de 
la piscina potenciant els hàbits d'higiene. 
 
El temps de cada sessió queda distribuït de la següent forma: 
 
• Informació: (5 min). Arribar a la piscina i situar-se en l'espai corresponent, passar llista i posar a als nens/es en situació sobre què 
treballaran, quan i com. Establir hàbits d'higiene (dutxa inicial). 
• Activació: (10 min). Introducció als continguts procedimentals de manera progressiva. 
• Assoliment d'objectius: (25 min.) Temps dedicat a plantejar les activitats relacionades amb els objectius que es pretenen aconseguir. 
• Estabilització: (5 min). Part destinada a fer un treball compensatori de la resta de la sessió, intentant tornar a un estat de calma i 
relaxació. 
• Feedback final: (5min). Temps per a conèixer l'efecte de la sessió en els alumnes, fer una valoració general, establir hàbits amb els 
nens de recollida del material utilitzat i d'higiene personal (dutxa final, posar-se les sabatilles el barnús abans d'anar al vestuari). 
 
Criteris per a crear els grups 
 
L'agrupació dels nens/es es realitzarà principalment en funció de la seva edat, d'aquesta manera treballem amb grups homogenis 
donant més facilitat al tècnic per a seguir la programació establerta i als alumnes que es troben amb el seu grup d'iguals. 
Pot haver-hi excepcions tenint en compte altres factors com: el nombre de nens/es inscrits de cada edat, el mateix 
desenvolupament/necessitat de cada alumne/a i l'espai de treball, entre altres. 
El nombre d'alumnes per cada tècnic varia en funció de l'edat. El tècnic amb nens/es més petits és el que tindrà menys alumnes. 
Ràtios: 3-4 anys (7 alumnes per tècnic) / 5-12 anys (12 alumnes per tècnic) / 13-18 anys (14 alumnes per tècnic). 
 
 
 
 



Objectius generals 3-4 anys (DOMINI DEL MEDI AQUÀTIC I DESPLAÇAMENTS BÀSICS) 
 
• Familiaritzar-se amb el medi aquàtic.  
• Potenciar el desenvolupament psicomotor. 
• Dominar els principis hidrodinàmics bàsics: flotació, propulsió i respiració. 
• Iniciar-se en el treball de les habilitats aquàtiques bàsiques (salts, immersions, girs, equilibris...) 
• Realitzar els primers desplaçaments amb material i sense.  
• Adquirir hàbits higiènics. 
 
Objectius generals 5-9 anys (INICIACIÓ A LA TÈCNICA D’ESTILS) 
 
• Ser autònom i treballar en el domini del medi aquàtic. 
• Controlar el procés respiratori al medi aquàtic. 
• Iniciar-se en la tècnica d’estils de natació. 
• Adaptar tasques motrius variades al medi aquàtic. 
• Adquirir hàbits higiènics, treball en equip i respecte als altres. 
• Fomentar l’hàbit saludable de fer exercici. 
 
Objectius generals 10-16 anys (PERFECCIONAMENT DE LA TÈCNICA D’ESTILS) 
 
• Dotar als alumnes d’un gran domini del medi aquàtic amb un ample bagatge motor dins de l’aigua. 
• Assolir el domini del procés respiratori al medi aquàtic. 
• Perfeccionar la tècnica dels diferents estils de natació. 
• Utilitzar la iniciació als esports aquàtics com a eina de transmissió de valors i coneixements.  
• Conèixer, identificar i executar tasques motrius relacionades amb l’activitat aquàtica. 
• Valorar i gaudir de l’activitat aquàtica, amb vista al benestar físic i mental, tot practicant hàbits d’higiene personal.  
  
 
 
Material necessari per a l’activitat 
 
• Banyador (d'una o dues peces) 
• Xancletes fàcils de posar i treure (preferiblement sense sivella) 
• Casquet de bany (tela, làtex o silicona) 
• Barnús (aconsellable per als més petits) o tovallola 
• Ulleres de natació (opcional) 
 

 
     Recomanem marcar tot l’equip de bany amb 

                                            noms i cognoms! 
 

 

Normativa general 
 

• Els pares/mares acompanyants NO poden accedir a l'espai on es fa l'activitat per a no interferir en el procés d'ensenyament-
aprenentatge de la natació. 
• Els cursetistes faran ús dels vestuaris assignats. Els abonats tenen l'opció de canviar als seus fills/es en el vestuari d'abonats, sempre 
que estiguin en el vestuari corresponent o a la porta d'accés a piscina quan els monitors recullen o entreguen als alumnes. 
• Només podran ser acompanyats als vestuaris els nens de 3 a 6 anys. Els nens d'altres edats els considerem autònoms. 
• L'accés als vestuaris es realitzarà amb un marge de 15 minuts abans de començar la sessió. 
• La sortida del vestuari serà com a màxim de 15 minuts després de finalitzar la sessió. 
• Una vegada canviats, els nens i nenes hauran d'esperar als tècnics corresponents a la porta del vestuari. Els pares/mares no poden 
sortir al passadís per a facilitar l'ordre de fila i la circulació. 
• Els cursetistes de 13-18 anys hauran d’anar directament a la piscina polivalent. IMPORTANT PORTAR CADENAT PER A LES GUIXETES.  
• En finalitzar la sessió els pares/mares hauran d'esperar dins del vestuari corresponent, no en el passadís. 
• Per a garantir el correcte funcionament dels cursets demanem: 

o Arribar amb la màxima puntualitat possible. 
o Accedir un acompanyant per alumne al vestuari. Evitar entrar amb cotxets o altres elements que dificultin la circulació. 
o No menjar dins del vestuari. 
o Vigilar les vostres pertinences. La direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre. 
o Recollir als nens/as amb puntualitat 
o Recomanem portar als nens al lavabo del vestuari abans d'accedir a la piscina. 

 
 
 

 



Distribució vestuaris 
 

INFORMACIÓ NATACIÓ EXTRAESCOLAR: DILLUNS-DIMECRES 
  

DE 17.15 A 18.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 3-4 ANYS / 5-6 ANYS 

VESTUARI VERMELL (3-4a.) BLAU (5-6a.)  

PROCEDIMENT 

- 17.00 a 17.15h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari.  
- 17.15h Els tècnics recullen als nens/es al vestuari i se’ls emporten a la piscina.  
- 17.15 a 18.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.05h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari.  

 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 7-9 ANYS 

VESTUARI GROC (NENES)  VERD (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 17.00 a 17.15h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 17.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina.  
- 17.15 a 18.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.05h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS.  

 

DE 18.15 A 19.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  7-9 ANYS / 10-12 ANYS 

VESTUARI GROC (NENES)  VERD (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 18.00 a 18.15h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 18.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 18.15 a 19.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 19.05h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  13-18 ANYS 

VESTUARI VESTUARI ABONATS/ABONADES  

PROCEDIMENT 

- 18.00 a 18.15h Els/les alumnes entren i es canvien al vestuari corresponent.   
- 18.15h Els/les alumnes van cap a l’espai on es realitza l’activitat de piscina.  
- 18.15 a 19.05h Es realitza l’activitat de piscina 
- 19.05h Els/les alumnes van cap al vestuari corresponent i surten quan acaben de vestir-se. 
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

 

DE 19.15 A 20.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 10-12 ANYS 

VESTUARI VERMELL (NENES)  BLAU (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 19.00 a 19.15h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 19.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 19.15 a 20.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 20.05h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 13-18 ANYS 

VESTUARI VESTUARI ABONATS/ABONADES 

PROCEDIMENT 

- 19.00 a 19.15h Els/les alumnes entren i es canvien al vestuari corresponent.   
- 19.15h Els/les alumnes van cap a l’espai on es realitza l’activitat de piscina. 
- 19.15 a 20.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 20.05h Els/les alumnes van cap al vestuari corresponent i surten quan acaben de vestir-se. 
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

DE 20.15 A 21.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 13-18 ANYS 

VESTUARI GROC (NENES)  VERD (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 20.00 a 20.15h Els/les alumnes entren i es canvien al vestuari corresponent.   
- 20.15h Els/les alumnes van cap a l’espai on es realitza l’activitat de piscina. 
- 20.15 a 21.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 21.05h Els/les alumnes van cap al vestuari corresponent i surten quan acaben de vestir-se. 
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 



INFORMACIÓ NATACIÓ EXTRAESCOLAR: DIMARTS-DIJOUS 
 

DE 17.15 A 18.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  3-4 ANYS / 5-6 ANYS 

VESTUARI VERMELL (3-4a.) BLAU (5-6a.)  

PROCEDIMENT 

- 17.00 a 17.15h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari.  
- 17.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina.  
- 17.15 a 18.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.05h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari. 

 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 7-9 ANYS 

VESTUARI GROC (NENES)  VERD (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 17.00 a 17.15h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 17.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 17.15 a 18.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.05h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

DE 18.15 A 19.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  7-9 ANYS / 10-12 ANYS 

VESTUARI GROC (NENE)  VERDE (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 18.00 a 18.15h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 18.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 18.15 a 19.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 19.05h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  13-18 ANYS 

VESTUARIO VESTUARI ABONATS/ABONADES  

PROCEDIMENT 

- 18.00 a 18.15h Els/les alumnes entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 18.15h Els/les alumnes van cap a l’espai on es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.15 a 19.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 19.05h Els/les alumnes van cap al vestuari corresponent i surten quan acaben de vestir-se. 
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 

 

INFORMACIÓ NATACIÓ EXTRAESCOLAR: DIVENDRES 
 

DE 17.15 A 18.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 3-4 ANYS / 5-6 ANYS  

VESTUARI BLAU  

PROCEDIMENT 

- 17.00 a 17.15h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari.  
- 17.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina.  
- 17.15 a 18.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 18.05h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari. 

 

DE 18.15 A 19.05H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR  3-4 ANYS / 5-6 ANYS  

VESTUARI VERMELL   

PROCEDIMENT 

- 18.00 a 18.15h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari.  
- 18.15h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 18.15 a 19.05h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 19.05h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓ NATACIÓ EXTRAESCOLAR: DISSABTE 
 

DE 10.30 A 11.20H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 3-4 ANYS  

VESTUARI VERMELL  

PROCEDIMENT 

- 10.15 a 10.30h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari. 
- 10.30h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 10.30 a 11.00h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 11.20h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari. 

 

DE 11.30 A 12.20H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 5-6 ANYS 

VESTUARI BLAU   

PROCEDIMENT 

- 11.15 a 11.30h Els pares/mares/acompanyants recullen i canvien als nens/es al vestuari. 
- 11.30h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 11.30 a 12.20h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 12.20h Els tècnics entreguen als nens/es als seus pares/mares/acompanyants al vestuari. 

 

DE 12.30 A 13.20H 

ACTIVITAT NATACIÓ EXTRAESCOLAR 7-9 ANYS / 10-12 ANYS 

VESTUARI GROC (NENES)  VERDE (NENS)  

PROCEDIMENT 

- 12.15 a 12.30h Els nens/es entren i es canvien al vestuari corresponent. 
- 12.30h Els tècnics recullen als nens/es dins del vestidor i se’ls emporten cap a piscina. 
- 12.30 a 13.20h Es realitza l’activitat de piscina. 
- 13.20h Els tècnics acompanyen als nens/es al vestuari i els infants surten quan acaben de vestir-se.  
ELS PARES/MARES/ACOMPANYANTS ESPEREN A L’ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTAL·LACIÓ. NO PODEN ACCEDIR ALS 
VESTUARIS. 

 


