
Què és el Curs de Natació per Discapacitats de San Rafael? 
 

Aquest curs de natació es realitza a l’estiu des de fa molts anys, i 

consisteix en una sèrie d’activitats aquàtiques destinades a 

l’aprenentatge de la natació per a nens amb diferents tipus de 

discapacitats. 

 
A qui va adreçat? 
 

Aquest curs va destinat principalment a persones amb discapacitat, 

nens, joves i adults en grups separats. Aquest curs està especialment 

pensat per a nens i nenes que no saben nedar o que fa poc que 

han començat a nedar i necessiten l’ajuda d’un monitor. 

 
Activitats: 
 

Les activitats es realitzen en funció de les necessitats de cada 

persona. Es treballa amb monitors experimentats, i es fa 

rehabilitació per als adults, jocs i altres activitats per als nens que 

tenen com a finalitat experimentar un primer contacte amb l’aigua 

i un bon inici d’aprenentatge de la natació. 

 
Dates:  
 

Del 30 de Juny al 31 de Juliol de 2015 

 
Horaris: 
 

De dilluns a divendres de 17:00 a 18:00 h. i de18:00 a 19:00h. 

 

S’ha de demanar torn a la inscripció: Indicar modalitat de dies a la 

setmana i horari de preferència 

 
Pàrking gratuït 

 Pàrking gratuït amb la tarja d’aparcament de discapacitats. 
 Amb persones sense tarja se’ls facilitarà un abonament 

d’aparcament de 15 euros, el qual servirà per tot el temps 

que dura el curset. 
 
 

Preus: El curs és gratuït i només cal pagar la inscripció  
 
Inscripció: 
 

 Adults Nens 0-14 Joves 14-25 Familiars 

2 dies 35€ 25€ 30€ 50€ 

3 dies 45€ 35€ 40€ 60€ 

 

*  El preu inclou: assegurança, instal·lació, material i monitors 

* El Club disposa d’un sistema de beques segons la situació 

econòmica en què es troba la família.  

Aquestes  són  limitades, es donaran per estricte ordre d’inscripció. 

 
 
 
On es fa el curs? 
La piscina està dins de l’Hospital de San Rafael, Passeig Vall d’Hebron 

nº107. Per arribar-hi hi ha accés amb transport públic per metro (Línies 

3 i 5, estació de Vall d’Hebron) i autobús.  

                                          
                                  Club Esportiu Discapacitats San Rafael 

                                Telèfon contacte:  664 47 30 25  

                                 e-mail: activitats@clubsanrafael.org   

mailto:activitats@clubsanrafael.org


INSCRIPCIONS FINS EL 22 DE JUNY!!! 
 

NOM I COGNOMS__________________________________________________________ 

DOMICILI_________________________________________________________________ 

C.P. _________ LOCALITAT ___________________ PROVINCIA____________________ 

TELÈFON ____________________ EMAIL____________________________________ 

DNI ____________________DATA DE NAIXEMENT __________________EDAT ________ 

DIAGNOSTIC ( DISCAPACITAT)_______________________________________________ 

OBSERVACIONS:___________________________________________________________ 
Comenti aquí la medicació, si pateix atacs epilèptics i qualsevol altra informació significativa 

 

MODALITAT: 2 DIES (dimarts i dijous) 3 DIES (dilluns, dimecres i divendres) 

HORARIS:  17:00 a 18:00 h. 18:00 a 19:00 h. 
 

 

 

 

 
Firma de l’usuari del curs (o tutor)   Barcelona, ____de juny de 2015 

Només omplir en el cas de ser tutor/titular de la pàtria potestat 

D./Dª.  _____________________________________________   DNI _________________ 

 

El firmant  (amb el consentiment del seu tutor o qui ostenti la pàtria potestat, en el seu cas) declara estar en perfectes 

condicions físiques per a la pràctica de la activitat en la que s’inscriu, afirmant haver superat el corresponent reconeixement 

mèdic, que es compromet a aportar al primer requeriment que s’efectuï, així com a comunicar qualsevol trastorn succeït a 

posteriori del present reconeixement. Per tot això eximeix al’organitzador de qualsevol responsabilitat derivada del normal 

desenvolupament de l’activitat aquàtica. 

 

PAGAMENT: (data límit 22 de juny) 

Ingrés a CaixaBank: ES 93 2100 3084 83 2200465668 
Indicar nom i cognoms 

Cal ENVIAR el comprovant  per garantir la plaça 
Email: activitats@clubsanrafael.org 

 

         Cal d’adjuntar:  Fotocopia Certificat Discapacitat i NIF 

 Fotocopia del certificat de discapacitat   i   NIF 

 Fotocopia del dni 

 Certificat metge de no contraindicació de la pràctica esportiva

 

 

 

 

 
ORGANITZA: 

 

 

 

 

 

COL·LABOREN: 

 

 

  

 

 

 

Curset d’estiu de Natació 
per a persones amb discapacitat 

                                                                                                   JULIOL 2015 


