Natació en família
Què és?
Després dels cursos de natació per a nadons volem fer una transició més suau als
cursets infantils amb un grup on els petits segueixin fent classe amb el pare o la
mare dins l'aigua. Un acompanyant per infant.
Què cal portar per realitzar l’activitat?
Banyador, ulleres de piscina (opcional), tovallola, xancletes i casquet de bany. Si el
nadó encara no controla les miccions, anar amb el bolquer d’aigua.
A quina hora podem entrar al club si no som abonats?
30 minuts abans de l’inici del curset podeu accedir al club amb el carnet.
Descripció de la sessió:
Curs d'iniciació, familiarització i adaptació al medi aquàtic. L'objectiu principal és
obtenir una certa autonomia dins l'aigua. En aquest cas a l’estar amb un dels pares,
la transició és realitza amb més seguretat de l’infant que pot aprendre alhora que
gaudeix amb la seva família.
Puc fer alguna consulta al tècnic?
I tant, hi ha una comunicació constant amb el monitor per aconseguir un bon
feedback.
On es realitza l’activitat?
L’activitat es realitza dins l’aigua. Una part es farà en les piscines profundes i una
altre en la piscina de nadons per desenvolupar les seves habilitats motrius.
Podem fer la sessió amb l’infant ambdós progenitors?
La sessió està pensada i dissenyada per a realitzar-la amb un infant i un
acompanyant. Donada la convivència amb d’altres activitats i les dimensions de la
piscina, només es permetrà l’accés d’un acompanyant a l’aigua.

Quins són els vestidors que hem d’usar?
Els vestidors escolars. Són els que es troben al final del passadís accedint des del
pavelló. En cas de ser abonats, es poden utilitzar els vestuaris d’abonats. El punt
de recollida serà davant els vestuaris escolars però.
Quina és la temperatura de l’aigua?
La temperatura de l’aigua de la piscina en la que es realitza l’activitat oscil·la entre
28 i 29 ºC i la temperatura de la piscina Dofí (on es realitzen les activitats de
nadons) sobre els 33 ºC.
Quants nens hi ha per grup?
El rati de l’activitat és de 8 infants i 8 acompanyants.
Es pot fer una prova?
Adreceu-vos al responsable de l’àrea smartinez@claror.cat i concerteu un dia per a
realitzar una prova de l’activitat.

