Inscripcions

Activitat aquàtica educativa
CEM Trinitat Vella

A tenir en compte:
• S’haurà de dur el DNI de l’alumne/a o, en cas de no
posseir-ne, el llibre de família.

2021-2022

• Cal portar certificat del pediatre (només nadons).
• Caldrà estar al dia de pagaments. En cas contrari,
s’hauran d’abonar tots els rebuts pendents.
• S’haurà d’abonar la totalitat de l’import del període al
qual us inscriviu.
• Caldrà aportar l’original del compte amb les dades
bancàries per a realitzar les renovacions trimestrals
pertinents. No es reservaran places.

Via de Bàrcino 84-86
08033 Barcelona
93 311 37 01
cemtrinitat@asme.cat

www.asme.cat

• L’Entitat es reserva el dret d’anul·lar aquells grups que
no assoleixin el mínim d’inscripcions
• Des d’ASME, seguint totes les indicacions sanitàries i
governamentals, portem a terme totes les mesures de
seguretat i prevenció enfront de la Covid-19. Així mateix,
aquesta informació es pot veure afectada i modificada
en funció de l’estat de la situació.

TROBA’NS A LES XARXES!
CEM TRINITAT VELLA

Ajuts econòmics
Es podrà sol·licitar informació a la recepció del centre
sobre el procés de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les
inscripcions dels cursets d’activitat aquàtica.

Preus, grups i horaris

La nostra metodologia

DATES RELLEVANTS
BAIXES
(no renovació)

28 DE MAIG - 4 DE JUNY

Canvi d’etapa

5 - 11 DE JUNY

Canvi de dia i hora

12 - 18 DE JUNY

Inscripció germans
i germanes

19 - 25 DE JUNY

NOVES
INSCRIPCIONS

01/07/21

Trimestre
1

Trimestre
2

NADONS
Nascuts entre
2019 i 2021

ABONAT

Dilluns

16:40-17:10

Dimecres

16:40-17:10

Divendres

16:40-17:10

Dissabte

09:20-09:50

INFANTIL
Trimestre
3

INICI CURS

01/10/21

10/01/22

04/04/22

FI DE CURS

18/12/21

02/04/22

18/06/22

PORTES
OBERTES*

Del 13 al 18
12/21

Del 28/03 al
02/04/22

Del 13 al 18
06/22

Nascuts entre
2016 i 2018

* Si les condicions sanitàries i/o d’aforament ho permeten.

Cal tenir en compte els dies festius, on no hi haurà cursets
d’activitat aquàtica. A les dates de les renovacions es facturarà l’import del següent trimestre automàticament segons
les dades bancàries facilitades pels abonats. Abans de l’inici
de l’activitat, només es retornarà el 100% de l’import per motius mèdics. Un cop iniciada l’activitat, es retornarà el 75%
del període que resta per acabar del trimestre i únicament
per motius mèdics. En ambdós casos, serà necessari presentar justificant mèdic.

17:15-18:05

Dilluns

18:10-19:00

Dimarts

18:10-19:00

Dimecres

17:15-18:05

Dimecres

18:10-19:00

Dijous

17:15-18:05

Dijous

18:10-19:00

Divendres

17:15-18:05

Dissabte

10:00-10:50

Dissabte

11:00-11:50

Dissabte

12:00-12:50

JOVES
(2009-2004)

Dilluns

17:15-18:05

Dilluns

18:10-19:00

Dimarts

18:10-19:00

Dimecres

17:15-18:05

Dimecres

18:10-19:00

Dijous

17:15-18:05

Dijous

18:10-19:00

Divendres

17:15-18:05

Dissabte

10:00-10:50

Dissabte

11:00-11:50

Dissabte

12:00-12:50

Divendres

16:00-16:40

GENT GRAN
+65

Dll-Dx

9:30-10:15

Dm-Dj

16:00-16:45

10:15-11:00

Aquesta metodologia, on l’objectiu final és l’educació
integral del nen, ens permet donar una base d’aprenentatge més progressiva, variada, global, motivant i individualitzada.
Tots els contingus d’aquesta programació ofereixen tant
als infants, com joves i adults, un òptim desenvolupament motriu, físic, emocional i lúdic. Aquest estan englobats en 4 blocs:

NO
ABONAT

• Domini del medi aquàtic, assolint una autonomia, reforçant el coneixement de l’esquema corporal i potenciant el desenvolupament motriu i cognitiu dins el medi.
• Millora i correcció de la tècnica d’estils.
• Activitat aquàtica recreativa i aprendre a nedar amb
diversió.

145,80 €

51,45 €
ABONAT

Dll-Dx

La nostra metodologia es basa en el MODEL EDUCATIU.
Així, la programació dels continguts aquàtics que els
seus fills i filles realitzen a la nostra instal·lació estan
adaptats al Currículum Oficial del Departament d’Educació Física que marca la Generalitat de Catalunya.

• Descobriment del medi aquàtic, adaptar-se a ell i al
seu entorn.

ABONAT

ADULTS

NO
ABONAT

168,00 €

ABONAT

PRIMÀRIA

Nascuts entre
2015 i 2008

54,50 €

ABONAT

Dilluns

NO
ABONAT

Gratuït

NO
ABONAT

79,35 €
NO
ABONAT

79,35 €

