
 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES D’ESTIU 
Des de nadons fins a perfeccionament 
 

A qui va dirigit? 

 A totes aquelles entitats, persones o associacions, públiques o privades, que 

estiguin interessades en organitzar activitats aquàtiques per a nadons i joves. 

Quins serveis oferim? 

 Curs de natació per nadons*, per a nens i nenes menors de 3 anys. 

 Curs d’iniciació I*, per a nens i nenes que no suren a l’aigua. 

 Curs d’iniciació II*, per a nens i nenes que suren a l’aigua. 

 Curs de perfeccionament*, per a nens i nenes que suren sense ajudes i que volen 

millorar la tècnica dels estils. 

 Els cursets seran de dilluns a divendres, durant un mínim d’una quinzena, entre el 

24 de juny i l’11 de setembre de 2015. 

 1 sessió diària per grup, en horari a determinar per l’interessat. 

 Possibilitat de gestió completa per part de l’Empresa o bé de prestació de 

servei per hores. 

 Substitució de l’entrenador en cas de baixa o vacances per garantir el 

desenvolupament normal de l’activitat. 

 Assegurança per als nens i nenes inscrits a les activitats. 

 En cas que l’entitat no disposi de material propi, el facilitarà l’Empresa. 

 Possibilitat de fer activitats aquàtiques per adults i 3a edat sota demanda.  

*Per a més informació dels cursets, consultar la taula explicativa. 

Com són els entrenadors? 

 Entrenadors Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i monitors 

titulats. 

 Disposen de les titulacions adequades per a desenvolupar l’activitat amb la millor 

qualitat del sector. 

 Amb experiència en el sector de lleure i l’entrenament de nens i adolescents 

 Contractats per l’Empresa, cotitzant a la Seguretat Social. 

 Amb Assegurança de Responsabilitat Civil. 

 Els entrenadors vetllaran pel bon funcionament de l’activitat segons la normativa 

de la instal·lació on es desenvolupin els cursos. 

 Uniformats per l’empresa o amb roba pròpia de l’escola esportiva, si es desitja. 

 Com poden participar-hi els nens i nenes? 

 Els nadons (menors de 3 anys), fins a un màxim de 2 per entrenador. 

 Els cursos d’iniciació I, un màxim de 8 nens per entrenador. 

 En els cursos d’iniciació II i perfeccionament, un màxim de 10 nens per 

entrenador. 

 Els grups poden ser mixtes. 

 Cal que els nens i nenes inscrits segueixin la normativa de la instal·lació pel que fa 

a higiene personal i conducta. 
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Com es gestionen els pagaments? 

 En el cas d’escollir la gestió completa per part de l’Empresa, el cost de l’activitat és 

de (IVA inclòs): 

o 90€ per nen per al curs de nadons (1 quinzena). 

o 45€ per nen als cursos d’iniciació I, iniciació II o perfeccionament (1 

quinzena). 

 En el cas d’escollir la prestació de servei per hores, el cost és de: 

o 22€+IVA per hora per el 1r entrenador contractat, amb la titulació de 

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

o 15€+IVA per hora en el cas de tenir la necessitat de contractar altres 

monitors de suport, amb les titulacions corresponents per a desenvolupar 

l’activitat.  
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Servei de monitoratge i cursos de natació 
IMPORT 

 

- Característiques generals del servei de monitor de natació: 

 Sessions impartides per Llicenciats en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport amb formació en activitats aquàtiques. 

 Entrenadors contractats per l’Empresa, amb assegurança de 

Responsabilitat Civil. 

 Substitució del monitor en cas que sigui necessari.. 

 Període: del 24 de juny a l’11 de setembre de 2015, de 

dilluns a divendres. 

 Horari: per determinar. 

 Compliment de la normativa interna per part dels monitors i 

usuaris del servei. 

 En el cas de que la instal·lació o l’entitat contractant no 

disposi de material propi, el facilitarà l’Empresa. 

 Possibilitat de gestionar els pagaments dels usuaris (tots els 

punts marcats amb un * corresponen a aquesta modalitat). 

Modalitat per entrenador: 

Llicenciat: 22€/hora 

Monitor de suport: 15€/hora 

(Preus sense IVA (21%)) 

- CURS DE NATACIÓ PER NADONS 

 Per a nens i nenes de 2 i 3 anys. 

 *De dilluns a divendres, durant un mínim d’una quinzena. 

 Sessions de 30 minuts. 

 2 nens per entrenador. 

 Màxim 6 nens per franja horària. 

 Treball de familiarització amb el medi aquàtic, 

desenvolupament psicomotor, flotació, propulsió i respiració 

bàsica. 

 

 *Modalitat de gestió 

pròpia de l’Empresa: 

90,00 € per nen (10 

sessions) 

IVA inclòs 
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En el cas de ser no arribar al mínim o superar el màxim de nens que s’estableix en aquesta 

taula, podeu consultar preus enviant un correu a acadèmialt@loutrainers.com o trucant al 

telèfon 667209872. 

 

 

- CURS DE NATACIÓ INICIACIÓ I: 

 Per a nens que no suren a l’aigua.  

 *De dilluns a divendres, durant un mínim d’una quinzena. 

 Sessions de 45 minuts. 

 Màxim 8 nens per entrenador i franja horària. 

 *Mínim 6 nens i màxim 8 nens per curset. 

 Treball de flotació, propulsió i respiració independent, 

apnees, adaptació a l’aigua i jocs aquàtics. 

*Modalitat de gestió pròpia 

de l’Empresa: 

45,00 € per nen (10 

sessions) 

IVA inclòs 

- CURS DE NATACIÓ INICIACIÓ II: 

 Nens que suren a l’aigua. 

 *De dilluns a divendres, durant un mínim d’una quinzena. 

 Sessions de 45 minuts. 

 Màxim 10 nens per entrenador i franja horària. 

 *Mínim 6 nens i màxim 10 nens per curset. 

 Treball de flotació, propulsió i respiració independent, 

apnees, iniciació als estils aquàtics i jocs aquàtics. 

*Modalitat de gestió pròpia 

de l’Empresa: 

45,00 € per nen (10 

sessions) 

IVA inclòs 

- CURS DE NATACIÓ PERFECCIONAMENT: 

 Nens suren a l’aigua sense ajudes. 

 *De dilluns a divendres, durant un mínim d’una quinzena. 

 Sessions de 45 minuts. 

 Màxim 10 nens per entrenador i franja horària. 

 *Mínim 6 nens i màxim 10 nens per curset. 

 Millora i aprenentatge de la tècnica dels 4 estils aquàtics.  

*Modalitat de gestió pròpia 

de l’Empresa: 

45,00 € per nen (10 

sessions) 

IVA inclòs 
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