
 
 
 
 
 
 

Activitats Extraescolars a l´Escola Sant Jordi 
NATACIÓ 

per Sorli, Sige i CN Mataró 
 

 
2014‐15 Activitat Extraescolar de Tarda i Dissabtes. Aquesta activitat es fora del centre 

i els pares hauran de portar, recollir i vestir als nens.   
Més informació i fulls d’inscripció a les següents pàgines 

 
. NATACIÓ SORLI.  

Dies: Dimecres. De 17:00h a 18:00h 
Cursos: P3, P4 i P5 
Nivell: Iniciació 
Preu socis AMPA:  54€ per trimestre.   No socis: No disponible 
Inici: 1 d´octubre 2014 
Inscripció a l´AMPA. Deixar documentació a secretaria.  
ampaextraescolars@escolasjordi.cat  
Pagament trimestral o anual 
 

. NATACIÓ SIGE.  
Dies: De dilluns a divendres. De 17:00h a 18:00h 
Cursos: De P3 a 6è 
Nivell: Tots els nivells . Separació per grups 
Preu socis AMPA 1 dia a la setmana:  59,67€ per trimestre 
Preu socis AMPA 2 dies a la setmana:  87,75€ per trimestre 
Matrícula. 12€ 
Preu No socis: No disponible 
Inscripció a la mateixa piscina del 15 al 30 de setembre.  
Pagament trimestral. Descompte per germans 
 

. NATACIÓ CN MATARÓ.  
Dies: Dissabtes. De 9:30 a  10:15h 
Cursos: De P3 a 6è 
Nivell: Tots els nivells. Separació per grups 
Preu:  51€ per trimestre.   No socis: 51€ trimestre 
Inici: 1 d´octubre 2014 
Inscripció a l´AMPA.ampaextraescolars@escolasjordi.cat 
Pagament mensual de 17€. Germans 50% descompte 
Inici: 3 d´octubre 2014 
Inscripció a l´AMPA.  Villaltamorro@gmail.com 



SERVEI NATACIÓ 
 

Escola Sant Jordi 



Objectius 

Potenciar cada una de les habilitats a 
desenvolupar en cada etapa. 

 

Treball adequat a l’edat i necessitats de 
cada infant 

 

Metodologia de treball amb base lúdica. 

 



Avaluació 

Iniciem l’ensenyament amb una pauta conjunta a 
seguir i un objectiu per assolir 

 

Seguim un model d’avaluació segons edat i 
destresa de cada infant. 

 

Es farà entrega del corresponent informe on es 
detallarà l’evolució i treball realitzat durant el 

curs, amb el corresponent distintiu. 

 



Nivells 

Els nivells es diferencien per color i 
animal. 

 

A continuació detallem un resum per 
entendre millor els criteris seguits a 
l’hora de derivar el nen cap un 
nivell o un altre. 



Dofins  
Nens/nenes de 2 a 5 anys 

 
 
Dofins blancs: Alumnes no iniciats al medi aquàtic. El treball estarà centrat 

en aconseguir una bona familiarizació tan amb el medi com amb l’entorn, 
els companys i el tècnic/a. (iniciació total). 

 
Dofins grocs: Ens referim a alumnes que ja han superat la fase de 

familiarització però encara no han assolit una mínima autonomia dins 
l’aigua. S’intenta una fase completa d’adaptació. (Autònoms amb 
bombolleta). 

 
Dofins carbasses: Parlem d’alumnes que amb ajuda de material auxiliar 

tenen una autonomia dins l’aigua. El nostre treball anirà centrat en 
aconseguir que sigui autònom amb material auxiliar i iniciar la 
independència sense material. (pas entre bombolleta i xurro.) 

 
Dofins vermells: Alumnes totalment autònoms amb material auxiliar, i que 

comencen a desplaçar-se sense ajuda (impàs de xurro a desplaçament.) 
 



Cavallets  
Nens/es de 6 a 12 anys (orientatiu) 

 
 
Cavallet Blanc: Són alumnes amb moltes pors, que no saben nedar i que no han 

tingut gaire contacte amb el medi. Acostumen a treballar amb material auxiliar i 
ajuda del monitor. 

 
Cavallet Groc: Alumnes que ja han superat la fase de familiarit 
zació i són capaços de realitzar petits desplaçaments amb material auxiliar. 
 
Cavallet Carbasses: Alumnes que es desplacen amb material auxiliar sense 

dificultats, que mostren certa coordinació respiratòria i inicien els desplaçaments 
sense material auxiliar però amb ajuda del monitor/a. Tenen cert domini de les 
flotacions. 

 
Cavallet Verd: Alumnes que tenen una correcta coordinació dels estils de crol i 

esquena i s’estan iniciant a la braça. Tenen domini de les diferents posicions del 
cos a dins l’aigua i tenen nocions de les diferents entrades a l’aigua (salts). 

 
Cavallet Blau: Alumnes amb total coordinació dels estils de crol, esquena i braça. 

S’estan iniciant a la papallona i altres tècniques aquàtiques i/o habilitats com el 
waterpolo, tombarelles, etc... 

 
Cavallet Vermell: Són alumnes avantatjats amb coneixement i bona coordinació dels 

4 estils de la natació. Amb cert domini d’altres tècniques aquàtiques i amb cert 
control de la pròpia resistència del treball. 

 
 







FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
 
NATACIÓ  - Sorli Sport per Escola Sant Jordi 
 
Edats: De P3 a P5 – Només iniciació  
Dia: Dimecres  17:00 a 18:00 h 
  Inici: Dimecres, 1 d’octubre 2014 
Preu: Un dia a la setmana: 54€/ trimestral           No socis AMPA: No Disponible 
   Pagament trimestral per rebut domiciliat = 54€ trimestrals 

Impartit per SORLI SPORT. Places limitades disponibles per orde d´inscripció 
  ampaextraescolars@escolasjordi.cat 
                    
Places limitades. Els pares han de portar i recollir al nen/a a l´instal.lació i canviar-los de roba. 
 
**************************************************************************************************** 

 
NOM I COGNOMS DEL NEN/A_____________________________________ 
 
CURS ________       
 
DATA DE NAIXEMENT ____________________________________________ 
 
NOM PARE/MARE: _____________________________________________ 
 
TEL DE CONTACTE _____________________________________________ 
 
MAIL DE CONTACTE ____________________________________________ 
 
Nº COMPTE BANCARI____________________________________________ 
 
COM VOL QUE S`ACTUI EN CAS D´EMERGÈNCIA: 
                    Trucar al telèfon de contacte facilitat 
  Portar primer a l´hospital 
  Altre opció. Especificar………. 
 
Adjuntar fotocopia de la tarjeta de la SS o Mutua 
 
AMPA ESCOLA SANT JORDI – Sant Vicenç de Montalt 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
 
NATACIÓ  - Club Natació Mataró per Escola Sant Jordi 
 
Edats: De P3 a 6è – Tots els nivells  
Dia: Dissabtes  9:30 a 10:15h  
  Inici: Dissabte, 4 d’octubre 2014 
Preu: Un dia a la setmana: 17€/ mes         Germans. 50% descompte 
    

Impartit per CLUB NATACIÓ MATARÓ 
  Més informació: Villaltamorro@gmail.com.  605 87 25 15 
                    
Els pares han de portar i recollir al nen/a a l´instal.lació i canviar-los de roba. 
Passeig Callao s/n, Mataró (a l´entrada de Mataró per la Nacional II) 
 
**************************************************************************************************** 

 
NOM I COGNOMS DEL NEN/A_____________________________________ 
 
CURS ________       
 
DATA DE NAIXEMENT ____________________________________________ 
 
NOM PARE/MARE: _____________________________________________ 
 
TEL DE CONTACTE _____________________________________________ 
 
MAIL DE CONTACTE ____________________________________________ 
 
Nº COMPTE BANCARI____________________________________________ 
 
COM VOL QUE S`ACTUI EN CAS D´EMERGÈNCIA: 
                    Trucar al telèfon de contacte facilitat 
  Portar primer a l´hospital 
  Altre opció. Especificar………. 
 
Adjuntar fotocopia de la tarjeta de la SS o Mutua 
 



AMPA ESCOLA SANT JORDI – Sant Vicenç de Montalt 


