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NATACIÓ CURS 11/12

Lloc : POLIESPORTIU SAFA
Horari : De 10 a 10’50 h.

PARVULARI P3 (cargols) i P5 (cocodrils) DILLUNS Inici : 3 d’octubre

PARVULARI P4 (dofins i pingüins) DIMARTS Inici : 4 d’octubre

PARVULARI P3 (tortugues) i P5 (lleons) DIMECRES Inici : 5 d’octubre

Cal que tots els nens i nenes portin : tovallola gran de bany o barnús, vestit de bany de tipus eslip (nenes :
calcetes de bany -no banyador-), una tovalloleta petita o drap de cuina per posar els peus en vestir-se, xancletes
de goma i  casquet de bany. Tot  ha d’anar marcat.

Com mesura de precaució els nens que facin natació i presentin algun tipus de berrugues, molluscum, èczemes,
etc. hauran de portar un certificat del dermatòleg on digui que és el que pateix el nen i si és o no contagiós. En el
cas que pugui ser contagiós, el nen no podrà assistir a les classes fins que torni a portar l’esmentat certificat.

Quan algun dia el nen o nena no pugui fer l’activitat la família ho haurà de comunicar per escrit. Si no fos així se li
prepararà un equip sencer de natació i anirà a fer la sessió. Aquesta roba de recanvi haurà de ser retornada neta a
l’escola el més aviat possible.

Les altes i baixes es faran efectives per trimestres.

Ompliu l’autorització adjunta, és imprescindible perquè sigui donat d’alta en l’activitat, independentment de que
hagi estat comunicat a secretaria. Cal tornar-la  abans del 23 de setembre.

AUTORITZACIÓ FAMILIAR

El senyor/a _____________________________________________________________________________

Pare, mare, representant legal de l’alumne____________________________________________________

De la classe ________________________

L’autoritza a realitzar l’activitat de NATACIÓ  que començarà a primers d’octubre i acabarà els darrers dies
de juny del
curs 2011/12.
Les altes i baixes es faran trimestralment.
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