
( Grups reduïts: 10 alumnes/ hora) 

 ACTIVITATS INFANTILS 
Octubre 2013 – Juny 2014 

PISCINES 

SANTALÓ 

Duració classe natació i nadons: 45 minuts. 
Duració classe de dansa: 50 minuts. 
Inclou monitors de vestidor 

Curs 2013-2014 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17’30h - 18’30h 
FUNKY_JAZZ 
10 -12 anys 

  
FUNKY_JAZZ 

8-10 anys 
    

17’30h - 18’15h 
NATACIÓ 

3º i 4º Primària 
NATACIÓ 

P4 i   1º de Primària 
NATACIÓ 

P5 i 2º de Primària 

NATACIÓ. 
1º de Primària  NATACIÓ 

P5 i 2º de Primària 

18’15h - 19h   
NATACIÓ 

5º i 6º de Primària 
    

NADONS 
4 mesos a 3 anys 

HORARIS 

Inscripció 35,70 € 

1 dia 

2 dies 62,00 €/mes 

Nadons 

35,70 €/mes 

60,00 €/mes 

PREUS 



PISCINES   SANTALÓ  
Santaló, 29  08021 Barcelona 
Tel: 932021760 
e.mail: info@piscines-santalo.cat 
www.piscines-santalo.cat 

 
 
EQUIPAMENT 
( es prega portar tot el material marcat amb el nom) 
 

Natació: banyador, casquet de bany, ulleres, xancles i tovallola.  
   És obligatori que els nadons portin bolquers d´aigua. 
 

Dansa: roba comoda de cotó, calçat esportiu d´ús  exclusiu per a la sala. 
  
  
DOCUMENTACIÓ  
 fotografia de carnet 
 fotocòpia del DNI, passaport o llibre de familia 
 nº de compte. 
  
  
NORMATIVA 
• Es prega puntualitat (entrada 15 minuts abans de cada activitat). 
• Els pares o acompanyants no tindràn  accés a la piscina. 
• El nadó haurà d´estar acompanyat de la mare o acompanyant en  tot moment. 
• Cap nen sortirà sol del centre sense la seva corresponent autorització. 
• No es permet recuperar classes. 
• No és permesa l’entrada de menjar al vestidor. 
• La empresa no es responsabilitza dels objectes perduts o trencats. 
 
NORMES ADMINISTRATIVES 

Quotes 
- Domiciliació bancària. 
- Càrrec a principi de mes. 
- Es paguen 9 quotes (d’octubre’13 a juny’14). 
Modificacions i Baixes 
- En cas de baixa o impagat, pèrdua dels drets d’incripció. 
- No es fan devolucions sota cap concepte. 
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