
 

    

1. DURADA DEL CURS: 

Inici el dia 01 de setembre fins el dia 31 de juliol. 

2. HORARIS: 
Les famílies poden escollir el dia i la franja horària que volen fer el curs de natació, d’aquesta manera el 
ventall de possibilitats és més ampli. Per tant, no és necessari que tota la classe faci el mateix horari. 

 

Possibles franges horàries: 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 
 

Franja 
horària 

17.30h 17.30h 17.30h 17.30h 17.30h 10.00h 

18.30h 18.30h 18.30h 18.30h 18.30h 11.00h 

 19.30h  19.30h  

 
Dins de cada franja horària es crearan diversos grups, en funció del nivell dels alumnes. El nombre màxim 
d’infants per grup és de 10, i la durada de les sessions és de 55 minuts. 

 

Festius: El club seguirà el calendari laboral (no el calendari escolar). Per tant, hi haurà curset encara que 
sigui festiu escolar. 

 

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES: 

 Cost del curs: 32,50 €/mes. 

 Matricula gratuïta. En el moment de formalitzar la matricula es pagarà per avançat la primera 
mensualitat. 

 Cada infant disposarà d’un dispositiu d’accès que li donarà pas al seu curs. El cost d’aquest és de 6 € 
que es pagaran en el moment de la inscripció i que seran retornats en cas de baixa. 

 El pagament de la mensualitat es farà mitjançant càrrec de rebut en compte. Per tant, en el moment 
de formalitzar la inscripció cada alumne haurà d’indicar el compte de càrrec. 

4. ALTRES CONDICIONS: 
 Si els infants no es donen de baixa en finalitzar el curs, automàticament comencen l’01 de setembre 

del curs següent. 

 Per més informació podeu contactar amb la bústia asanchez@qsport.cat 

 

5. INSCRIPCIONS: 
Els alumnes interessats hauran de comunicar el seu interès a l’AMPA /AFA de l’escola. 
La inscripció la farà cada alumne directament a les instal·lacions de QSport, a partir del 
01/07/2022, informant que es tracta d’un alumne de la vostra escola i a ser possible 
acreditar que sou socis de l’AFA i esteu al corrent de pagament. 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Sánchez 
Responsable secció de natació 
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