
NATACIÓ 

 

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.  

 

El Club promociona la natació i el waterpolo, i té un equip de competició format per més de 150 

infants. És per això que entre els cursos de P-5 i 1r. de primària se seleccionen a nens per 

participar al campionat escolar que se celebra cada any al Club i se’ls beca per entrar a formar 

part dels equips de competició. 

 

A continuació es detallen els diferents nivells de natció que tenim i els objectius i tipus de treball que es 

realitzen a cada etapa: 

 

 

ESTRUTURA CNAB DELS CURSETS DE NATACIÓ 
  

Granota 
de 5 i 6 

anys 

  AUTONOMIA OBJECTIU TREBALL 

PRINCIPI 
Neda 8 metres sense 

material 
Nedar 12,5 metres posició dorsal 
i ventral sense material auxiliar 

Desplaçar-se 12,5 metres peus de crol amb material auxiliar 

Desplaçar-se 12,5 metres peus d'esquena amb material auxiliar 

Respiración agafat a la paret 

Flotació dorsal i ventral 

FINAL 
Neda 12,5 metres peus de 
crol i d'esquena amb ajuda 
dels braços sense material 

Flotació ventral 

Saltar de "palillo" i Iniciar el salt de cap 

Introdució dels moviments de braços de crol i d'esquena 

Tortuga de 
6 i 7 anys 

  NATACIÓ BÁSICA 1 OBJECTIU TREBALL 

PRINCIPI 
Neda 12,5 metres peus de 
crol i d'esquena amb ajuda 
de braços sense material 

Nedar 25 metres de crol i 
d'esquena sense material 

Desplaçar-se 25 metres de crol coordinant braços i cames amb 
fusta 

Desplaçar-se 25 metres d'esquena coordinant braços i cames 
amb fusta 

Punt mort de crol amb fusta 

Ritme d'inpiració/expiració lligat amb el desplaçament amb 
fusta 

FINAL Neda 25 metres de crol i 5 metres de busseig sota l'aigua 



d'esquena Agafar objectes del fons de la piscina 

Entrada de cap a l'aigua 

WP - Desplaçar-se peus de bici totes les direcions  amb material 
auxiliar 

Pingüi   de 
8 i 9 anys 

  NATACIÓ BASICA 2 OBJECTIU TREBALL 

PRINCIPI 
Neda 25 metres de crol i 

d'esquena 

Iniciar la braça, perfeccionament 
de crol i d'esquena 

Desplaçar-se 25 metres de peus de braça 

Desplaçar-se 12,5 metres de peus de papallona 

Nedar 25 metres de crol amb pull-boy 

Nedar 25 metres punt mort de crol i d'esquena amb les mans 
agafades 

FINAL 
Neda 25 metres de crol, 

d'esquena i braça 

Saltar de cap a l'aigua amb braços i cames estirades amb 
desplaçament 

Respiració bilateral de crol 

Respiració de braça 

WP - peus de waterpolo; moviments dempeus de bici o braça  

  

Balena de 
9 a 11 
anys 

  NATACIÓ BASICA 3 OBJECTIU TREBALL 

PRINCIPI 
Neda 25 metres de crol, 

d'esquena i braça 

Iniciar la papallona i relleus. 
Perfeccionament de crol, 

d'esquena i braça 

Desplaçar-se 25 metres de papallona  

Nedar bé 100 metres de crol 

Nedar bé 50 metres d'esquena 

nedar bé 25 metres de braça 

FINAL 
Neda 25 metres de crol, 
d'esquena, braça i ten 
nocions de papallona 

Sortide d'esquena des de dins de l'aigua 

Realitzar el viratge de crol 

Inici de relleus 

WP - desplaçaments, passes i jocs amb material auxiliar 

  

  

  

 

 

OBJECTIUS DELS MONITORS D’ACOMPANYAMENT A LA PISCINA : 

3r i 4t 

 
Que els nens i nenes 

 estiguin preparats quan arribin els monitors de piscina 

 facin fila correctament i vagin amb tranquil·litat a l’autocar i a la piscina. 

 respectin les diferències entre companys 

 deixin la roba ben endreçada 

 respectin les instal·lacions, monitors etc 
 
 
Que els nens d’educació especial comparteixin amb els seus companys l’activitat de piscina i que 
gaudeixin de l’entorn 
 
 


