
 
 
 
 

NATACIÓ: CURS  2017-2018 
 

     Setembre 2017 
 
 
Benvolguts pares i mares: 
 
Com en altres cursos, en la programació d'Educació Física d’ Educació Infantil i 
Primària, s'ha inclòs la Natació, tenint en compte els resultats positius que 
comporta la seva pràctica. 
 
 
Aquesta activitat serà realitzada en horari escolar, tindrà un caire obligatori 
(excepte els casos justificats). Forma part de l’avaluació del currículum. Es 
realitzarà a les Piscines Bernat Picornell.  
   
 

- Educació Infantil: 
 
Calendari:  

 
- P3, P4 i P5:  Des del 6 d'octubre fins el 15 de juny.  

Els divendres, de 9'45 a 10'30. 
     
 

 - Preu total:   183,75 €. El preu és aproximat, dependrà de la quantitat 
d’alumnes que facin l’activitat . 

 
           - Preu fraccionat : 61,75 €. Pagament trimestral (S’ha de fer efectiu  a  
                                                      principis de novembre, febrer i maig) 
                                                    
                                          
IMPORTANT: 

Recordem que NO es podrà donar de baixa al llarg del curs si no hi ha 

una causa mèdica justificada. 

 

 
                                                        
 El pagament es farà efectiu directament a “La Caix a”, a través de l’imprès 
que us proporciona l’escola. Retorneu el comprovant de pagament 
a la secretaria de l’escola. 
 
 



 
 
Per tal d'agilitar la sortida de l'escola, per anar a piscina els divendres: 
 
• NO porteu l'agenda si no hi ha quelcom a comunicar. 
• Els nens i nenes que es queden a dinar portaran el pitet a la mà. 
• Us preguem molta puntualitat perquè sortirem de l'escola a les 9'10 h. 
 
Recordeu que necessitem: 
 
• 3 pares / mares per acompanyar els esquirols (P5). 
• 4 pares / mares per acompanyar els gatets (P4). 
• 5 pares / mares per acompanyar els cargols (P3). 
 

Material Necessari: 
 
  - banyador (les nenes només calceta) 
  - “gorro” de piscina (marcat amb el nom davant)  
  - sabatilles de piscina 
  - barnús 
  - pinta 
 
Aquest material haurà d'anar marcat amb el nom i el cognom del/a nen/a 
 

Durant l'hivern es convenient que portin “gorro” de llana per abrigar-se quan 
surten de piscina. 
 

El dia que el/la vostre/a fill/a tinguin classe de natació, no pot portar  
“leotardos”, mitges o similar.  És millor que portin roba còmoda de tipus 
xandall i calçat fàcil de treure i posar. 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Marqueu amb una creu la modalitat en que voleu fer el pagament: 

 
       Pagament únic    
 
       Pagament fraccionat 

 
 
Na/En .....................................................................................................  
DNI ............................................... en qualitat de pare/mare del/a 
nen/a............................................................ 
 
Autoritzo al meu fill/a a fer l'activitat de natació del CEIPM Pau Vila al llarg del 
curs 2017-2018, a les Piscines Picornell. 
 
    SIGNATURA:  
 

Barcelona, setembre 2017. 
 
 

Retorneu la part signada, abans de començar l’activ itat, a la 
tutora de la classe.  


