
	

	

 
 
Quin és el punt de trobada? 
La piscina en la qual es fa l’activitat és el punt de trobada amb el grup i el tècnic. Si 
no coneixeu el centre, adreceu-vos a administració i el coordinador de torn us 
acompanyarà als vestidors. 
 
Què cal portar per fer l’activitat?	
Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany. 
 
Quins són els vestidors que puc utilitzar? 
Els vestidors d’abonats de la zona blava són els adequats per als alumnes de les 
activitats de pagament que es fan a la piscina. 
 
Quants alumnes hi ha per grup? 
La ràtio dels cursos de millora i tecnificació és de 12 alumnes per un tècnic. 
 
Se’n pot fer una prova? 
Dirigiu-vos al responsable de l’àrea a través de l’adreça electrònica 
dperez@cancaralleu.cat i concerteu-hi un dia per fer una prova de l’activitat. 
 
Cal saber nedar per inscriure’s en els cursos de natació d’adults? 
Sí. En cas de no saber nedar, recomanem la contractació del servei d’entrenament 
personal aquàtic. 
 
En què consisteix el curs de “millora d’estils”? 
El curs està adreçat a persones que saben nedar però que necessiten certes 
correccions tècniques en general, referides a la coordinació respiratòria i el gest 
tècnic bàsic de cadascun dels estils. 
 
En què consisteix el curs de “tecnificació”? 
El curs està adreçat a persones que saben nedar correctament però que volen 
aprofundir més en la tècnica avançada del gest dels diferents estils. 
 
Es pot recuperar una classe en un altre grup d’un altre dia? 
Quan els motius de l’absentisme siguin aliens a Can Caralleu, la sessió no es 
podrà recuperar. Els altres grups tenen una ràtio màxima que no es pot superar i 
les recuperacions de sessions la poden alterar. 

 
Puc apuntar-me a un grup que no em correspon per edat? 
Inicialment, tots els alumnes s’han d’inscriure en el grup que els correspon per 
edat. En el cas que es detecti la necessitat de canvi, podeu adreçar-vos al 
coordinador de torn o al responsable de l’àrea per valorar un possible canvi.  
 

Natació adults 


