
 

NATACIÓ 

El C.N. Atlètic-Barceloneta 

El C.N. Atlètic-Barceloneta disposa de grans instal.lacions i tècnics específics de natació per a dur 

a terme l’ensenyament d’aquesta disciplina aquàtica. Els cursets escolars comencen des dels més 

petits de P-3 fins a 6è. de primària, marcant uns objectius anuals diferents per a cada grup d’edat. 

A final de curs, es fa entrega a cada nen, d’un diploma amb el nivell aconseguit. 

 

Els grups de P-3 i P-4 comencen el seu aprenentatge en piscina poc profunda, amb el monitor a 

dintre l’aigua i material de flotació divers per a que agafin confiança amb el medi, i poc a poc, 

passen a treballar a la piscina profunda, on aprenen a ser autònoms i a millorar tota la part tècnica 

dels diferents estils de natació. També es treballa natació inclusiva amb tots aquells nens amb 

necessitats especials que requereixen d’una atenció més individualitzada. 

 

Fem participar als pares en dues jornades de portes obertes, al nadal i a final de curs, on poden 

veure l’evolució dels seus fills, conèixer el Club i les instal.lacions i tot l’equip de monitors.  

 
 

ESTRUTURA  DELS CURSETS DE NATACIÓ 

Cavallet de 
3 i 4 anys 

ADAPTACIÓ OBJECTIU TREBALL 

PRINCIPI Neda tot sol 2 metres 

Nedar 8 metres sense material 

Desplaçar-se 8 metres peus de crol amb material auxiliar 

Desplaçar-se 8 metres peus d'esquena amb material auxiliar 

Bufar sota de l'aigua 

Flotació dorsal amb ajuda del monitor 

FINAL 
Neda 8 metres sense 

material 

Salta dempeus a l'aigua sense material 

  

  

  

 
OBJECTIUS DELS MONITORS D’ACOMPANYAMENT A LA PISCINA  P3 

 
Que els nens i nenes: 

 Aprenguin a sortir de l’entorn de l’escola sense plorar i fent una fila. 

 Aprenguin a pujar i baixar de l’autocar i anar correctament sentats i en ordre durant tot el 

trajecte d’anada i tornada. 

 nenes vagin contents a l’activitat de piscina. 

 Aprenguin a situar-se en el vestidor i saber quin és el seu grup ja que sempre és el mateix. 

 Aprenguin els hàbits de despullar-se, recollir i reconèixer les seves peces de roba. 

 Es vesteixin sols si les monitores els hi anem dient com fer-ho o si tenen etiqueta per guiar-se 

per exemple 

http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/Comunitat-del-CEIP-Vila-Olimpica/62572882202?ref=share

