
           

 
Cursets de natació 

   Abril a juny 2021 
 

Inscripcions i pagaments  

❖ La inscripció pel tercer trimestre és automàtica per aquelles persones inscrites al segon 
trimestre. 
 

❖ En cas que el PROCICAT determini limitacions d’aforament, es procedirà a fer un sorteig de 
les places, amb prioritat per les persones cursetistes que varen quedar fora durant el segon 
trimestre. 

 
❖ L’import total dels cursets es cobrarà amb tres parts, per garantir que sempre es 

cobren les sessions gaudides. 
 

❖ Inscripcions a partir del 29 de març, per aquelles places disponibles.  
 

 

Forma d’inscripció per a nous cursetistes ((a partir del 29 de març) 

Lloc: a la recepció de la Piscina Municipal 

Documentació que cal portar: 

✓ Carnet d’abonat/da i/o DNI de la persona a inscriure’s. En cas de menor d’edat, caldrà 

portar també el DNI del pare/mare/tutor. 

✓ Document acreditatiu del titular de les dades bancàries amb els 24 dígits del compte 

bancari. 

Pagament: 

✓ El cobrament de la totalitat del curset es farà amb rebut domiciliat. 
 

Informació general 

➢ L’import dels cursos es farà en base a la durada dels mateixos. Un cop iniciat el curs, 
no es tindrà en compte l’assistència efectiva i per tant, no es retornarà l’import ni es 
recuperaran sessions perdudes, excepte en casos de força major, degudament 
justificada (per exemple suspensió de sessions per COVID-19). 

➢ A l’apuntar-se amb posterioritat a l’inici del curs, correspondrà pagar la quota íntegra 
quan el nombre de sessions sigui superior al 50%, i el 50% de la quota quan el 
nombre de sessions sigui igual o inferior al 50% 

➢ Els cursets s’iniciaran el dimarts 6 d’abril i acabaran el 18 de juny. 
 

 

Tot allò que no quedi reflectit en aquest full, es regirà d’acord a l’Ordenança fiscal número 17 
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal. 
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http://www.manlleu.cat/


 

                   CURSETS INFANTILS 

 
* En el curset de nadons, P1 i P2, els cursetistes hauran d’anar acompanyats d’una 

persona adulta. 
 

PREUS DEL CURSETS (els cursets són d’un dia a la setmana) 
    

DIA CURSET SESSIONS ABONAT NO ABONAT 

Dilluns 9 35,10 € 49,95 € 

Dimarts 11 42,90 € 61,05 € 

Dimecres 11 42,90 € 61,05 € 

Dijous 11 42,90 € 61,05 € 

Divendres 10 39,00 € 55,50 € 

NADONS, P1-P2 dilluns 9 45,90 € 57,15 € 

P1-P2 dimarts 10 51,00 € 63,51 € 

Curset Dia Hora Inici Final Dies festius

* P1 (1 any) 11:00 - 11:30

* P2 (2 anys) 11:30 - 12:00

Dilluns 17:00 - 17:30 12/04/21 14/06/21 5/4 , 24/5

Dimarts 16:00 - 16:30 13/04/21 15/06/21 -

Dimarts 06/04/21 15/06/21 -

Dijous 08/04/21 17/06/21 -

Dimarts 06/04/21 15/06/21 -

Dijous 08/04/21 17/06/21 -

Dilluns 18:45 - 19:30 12/04/21 14/06/21 -

18:00 - 18:45

18:45 - 19:30

Divendres 18:00 - 18:45 09/04/21 18/06/21 21/05

Dijous 19:15 - 20:00 08/04/21 17/06/21 -

Divendres 18:45 - 19:30 09/04/21 18/06/21 21/05

Dilluns 19:30 - 20:15 12/04/21 14/06/21 5/4 , 24/5

Dimarts 19:15 - 20:00 06/04/21 15/06/21 -

Dimecres 07/04/21 16/06/21 -

Divendres 09/04/21 18/06/21 21/05

Dijous 08/04/21 17/06/21 -

Divendres 09/04/21 18/06/21 21/05

-Dimecres

P3

5/4 , 24/5

20:15 - 21:00

17:30 - 18:00

18:15 - 18:45

19:30 - 20:15

 JOVES (fins a 17 

anys)

12/04/21

6è-1r/2n ESO

P5 - 1r

2n - 3r

4t - 5è

                                    * 

Nadons 
a partir 5 mesos

16/06/2107/04/21

P4

14/06/21

* P1 - P2

10:30 - 11:00 12/04/21 14/06/21 5/4, 24/5Dilluns

Dilluns



 

 

CURSETS ADULTS 
 

 
 PREUS DELS CURSETS (els cursets són d’un dia a la setmana)   

DIA CURSET SESSIONS ABONAT NO ABONAT 

Dilluns 9 45,90 € 57,15 € 

Dimarts, dimecres i dijous 11 56,10 € 69,87 € 

Divendres 10 51,00 € 63,51 € 

GENT GRAN dt, dc, dj 11 38,52 € 46,20 € 

GENT GRAN divendres 10 35,01 € 42,00 € 
 

 

* Matronatació embarassades  12,00 € mensuals 
Places limitades. Cal ser derivada del CAP de Manlleu / ASSIR Osona (93 8890222) 

 

Cursets personalitzats: Activitat personalitzada segons necessitat de la persona, 
prèvia sol·licitud i segons disponibilitat d’horaris de monitoratge. 
▪ Preu/sessió (l’import inclou el preu de l’entrada per persones no abonades) 

- Adults (17 a 64 anys): 14,70 € abonats i 21,70 € no abonats 
- Infantils (0 a 16 anys), jub/discap: 11,10 € abonats i 18,70 € no abonats 

 

Curset Dia Hora Inici Final Die s fe stius

Dilluns 08:30 -  09:15

20:15 -  21:00

Dimecres 07:30 -  08:15 07/04/21 16/06/21 -

Dilluns 07:30 -  08:15 12/04/21 14/06/21 5/4 , 24/5

Dimarts 20:15 -  21:00 06/04/21 15/06/21 -

Dijous 07:30 -  08:15 08/04/21 17/06/21 -

Entre na me nt

Ma nte nime nt
Divendres 07:30 -  08:15 09/04/21 18/06/21 21/05

08:15 -  09:00 -

11:30 -  12:15

11:30 -  12:15

16:15 -  17:00

08:15 -  09:15

11:30 -  12:15

08:15 -  09:00

11:30 -  12:15

16:30 -  17:15

07:30 -  08:15 -

19:30 -  20:15

08:30 -  09:15

20:15 -  21:00

Dijous 19:30 -  20:15 08/04/21 17/06/21 -

*  Ma trona ta c ió

e mba ra ssa de s
Dilluns 18:00 -  20:00 12/04/21 14/06/21 5/4 , 25/5

21/05

-

15/06/21

16/06/21

08/04/21 17/06/21

09/04/21 18/06/21

16/06/21

12/04/21 14/06/21 5/4, 24/5

Esport i Sa lut

GENT GRAN

Divendres

Dijous

Dimarts

Dimecres

06/04/21

-

07/04/21

Ma nte nime nt

Inici

Aigua fitne ss

Dimarts

Dimecres

06/04/21 15/06/21

07/04/21



 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DELS CURSETS  

▪ Es prega puntualitat. 

▪ És obligatori portar roba de bany, gorro i xancletes per fer el curset. 

▪ A recepció s’assignarà el número de vestidor i us agrairíem que abans 
de sortir comprovéssiu que no hi quedi res. 

▪ Els cursetistes, pares, mares i acompanyants no poden accedir al 
vestidor amb calçat de carrer. Es recomana portar xancletes. 

▪ Només es permet l’accés al vestidor d’un acompanyant i germans 
menors de 12 anys. 

▪ Les mares, pares i acompanyants no podran accedir a la piscina i es 
recomana que no s’esperin a recepció durant el curset.  

▪ Cal esperar-se al vestidor fins que la monitora o el monitor vagi a 
buscar els nens i nenes. Finalitzada la sessió de curset se’ls 
acompanyarà fins al vestidor. 

▪ Abans de començar els cursets, els nens i nenes hauran de dutxar-se 
a dintre la piscina.  

▪ Per fer consultes a la monitora o al monitor cal demanar dia i hora a 

recepció. 

▪ El personal de la instal·lació podrà advertir de l’incompliment 

d’aquestes normes. 

▪ No es permet tirar fotos ni la gravació de vídeos dins la instal·lació, per 

tal de preservar la intimitat de les persones banyistes i usuàries a 

excepció dels dies permesos de portes obertes. 

▪ Recordeu que el compliment de les normes beneficia tothom, 

especialment els nens i nenes que fan el curset. 

                                                                                    

                                                                                                  Gràcies 

 


