Natació
Per a nens i nenes de P3 fins a 6è

Benvolgudes famílies,
INACUA CEM Sant Quirze estem adherits al programa, Nadar és Vida de la Federació
Espanyola de Natació, que garanteix que els nens i les nenes aprenguin a nadar de
forma correcta i en les millors condicions.
Els cursets intensius de natació de juny, es realitzaran del 5 al 22 d’aquest mes, consistirà
en 14 sessions de 45 minuts on els nens i les nenes treballaran de manera intensiva tots els
continguts que es treballen en un trimestre del curs escolar de natació.
La metodologia de treball dels cursets de natació de l’INACUA CEM Sant Quirze és
aprendre mitjançant el joc, de tal manera que els nens i les nenes gaudeixin i aprenguin
les diverses habilitats aquàtiques i la tècnica dels estils.
Els més petits, gaudiran i es familiaritzaran amb el medi aquàtic, a partir dels 6 anys,
treballaran diverses habilitats aquàtiques, la tècnica d’estils de natació, esports aquàtics
i tècniques de salvament aquàtic.
Preu curset natació: 110€
Organització pels nens i nenes que SÍ que es queden a dinar
Els nens i nenes de P3 fins a 6è sortiran amb els monitors corresponents de l’escola a les
14.45 h en autocar per realitzar el curset de 15.15 a 16.00 h una vegada finalitzat el
curset, a les 16.20 h tornaran a l’escola en autocar.
Organització pels nens i nenes que NO es queden a dinar
Els nens i nenes que facin el curset però no es queden a dinar, hauran d’estar a l’escola
a les 14.35 h i afegir-se al seu grup per marxar puntuals. Aquests nens hauran d’entrar a
l’escola per l’Avinguda Arraona.
Donat que l’autocar els retorna a l’escola, el pare/mare o la persona autoritzada haurà de
recollir-los a les 16.45 h a l’escola, per la porta de St. Quirze Jardí. Aquests nens i nenes tenen
cobert el servei de monitoratge fins a les 16.45 h per tant, aquells nens/es que facin activitats
extraescolars a posteriori, es quedaran en l’escola per a continuar l’activitat que correspongui.
Per inscriure’s a l’activitat haureu d’omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a
extraescolars@ampapurisalas.cat o dipositar el full a la bústia de l’AMPA abans del 24 de maig.

