
 

 

 

Presentació tècnics i objectius secció natació Club Natació Terrassa temporada 2017-2018 

Dimarts 23 i 30 de gener de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius generals de la secció 

Una natació per a tothom com a base d’un projecte a llarg termini des de l’aprenentatge, la 

formació, la competició, la inclusió i el manteniment, sense deixar de costat l’actitud i els valors 

que comporta l’esport en general, les activitats aquàtiques en especial, la salut i la millora de la 

qualitat de vida i l’estat del benestar. 

 

Objectius específics de la secció 

1. Assegurar la relació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge amb la vida real del nedador/a, 

partint sempre que sigui possible, de les seves experiències. 

2. Facilitar els nous aprenentatges tècnics, dissenyant activitats d'ensenyament i aprenentatge 

que afavoreixin la relació entre la experiència personal adquirida i els nous continguts, que facin 

evolucionar el procés en què es troba el nedador/a. 

3. Tenir en compte les peculiaritats de cada grup i de cada nedador/a adaptant els mètodes i 

recursos a cada un d'ells, i romandre atent i utilitzar els mitjans necessaris, per a través de les 

diferents activitats i manifestacions del nedador/a, comprovar en quina mesura van incorporant 

els aprenentatges realitzats a noves propostes de treball i a situacions de la vida quotidiana. 

4. Utilitzar mètodes i recursos tècnics variats que potenciïn la creació i l'ús d'estratègies pròpies 

d'experimentació personal per resoldre situacions de millora en la tècnica. 

 5. Proporcionar contínuament informació sobre el moment del procés d'aprenentatge en què 

es troba, clarificant els objectius per aconseguir, fent-li prendre consciència de les seves 

possibilitats i propiciant estratègies adequades i concretes. 

6. Impulsar les relacions entre els grups, proporcionant pautes que permetin la coordinació, la 

col·laboració, comunicació i la presa de decisions col·lectives, l'ajuda mútua, el diàleg, etc. 

7. Crear un clima d'acceptació mútua i cooperació promovent l'organització d'equips, la 

distribució de tasques i responsabilitats, etc. 

8. Tenir en compte que molts continguts d'aprenentatge no s'adquireixen únicament a l’escola 

i que cal dissenyar activitats en l'àmbit d'un programa i de la pròpia instal·lació aquàtica per 

aconseguir la seva plena adquisició i consolidació, la qual cosa implica, necessàriament, a tots 

els educadors en general i al Club Natació Terrassa en el seu conjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organigrama de la secció de Natació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactes entrenadors secció natació 

Eugeni López elopez@clubnatacioterrassa.cat (màxim responsable secció) 

Cesc Reina creina@clubnatacioterrassa.cat  (ajudant) 

Anton Fíguls afiguls@clubnatacioterrassa.cat (ajudant) 

Carlos Faro cfaro@clubnatacioterrassa.cat  (responsable grup infantil – júnior-1) 

Víctor Muñoz vmunoz@clubnatacioterrasa.cat (responsable grup aleví) 

Pau Curtu pcurtu@clubnatacioterrassa.cat (ajudant)  

Kevin Pérez kperez@clubnatacioterrassa.cat (responsable grup benjamí) 

Jordi Bosch jbosch@clubnatacioterrassa.cat (ajudant) 

Oriol Abenoza oabenoza@clubnatacioterrassa.cat (responsable grup prebenjamí) 

Evelyn Álvarez  ealvarez@clubnatacioterrassa.cat (ajudant) 
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Horaris entrenaments diferents equips: 

Categoria Prebenjamí: Oriol Abenoza i Evelyne Álvarez 

Prebenjamí 1: (recollida vestidors) 

Dilluns i dimecres, de 17:45 a 19:30 hores 

Prebenjamí 2: 

Dimarts, dijous i divendres, de 17:45 a 19:30 hores 

Horari base: 

17:45-18:00 Escalfament 

18:00-19:00 Entrenament aigua 

19:00-19:30 Físic (sala fusió) 

 

Categoria Benjamí: Kevin Pérez i Jordi Bosch 

Dilluns a divendres, de 17:45 a 19:45 hores 

Grup nedadors més grans: Dilluns, dimecres i divendres. 

Grup nedadors més joves: Dimarts, dijous i divendres. 

Horari base: 

17:45-18:00 Escalfament 

18:00-19:30 Entrenament aigua 

19:30-19:45 Estiraments (dm, dx, dj) 

Dilluns i divendres 1 hora aigua- 45’ físic 

 

Categoria Aleví: Víctor Muñoz i Pau Curtu 

Dilluns   16:00-18:00 i 18:00-20:00 (20’ escalfament) 

Dimarts  6:00-7:30 (grans) 18:00-20:00 (tots) 1h físic – 1h aigua 

Dimecres  18:00-20:00 amb 20’ escalfament 

Dijous   18:00-20:00 1h físic – 1h aigua 

Divendres  18:00-20:00 30’ escalfament 

Dissabte  9:00-11:00 aigua 

 

 

 



Categoria Infantil/Júnior (1r any): Carles Faro i Víctor Muñoz 

Dilluns  16:00-18:00 i 18:00-20:00 (tot aigua) 

Dimarts  6:00-7.30 i 16:00 a 18:00 i 18:00 a 20:00 (tot aigua) 

Dimecres  15:00-16:00 (físic). 16:00-18:00 (aigua). 18:00-19:00 (físic). 19:00-20:00  

  (aigua) 

Dijous  6:00-7:30 i 16:00-18:00 i 18:00-20:00 (tot aigua) 

Divendres  15:00-16:00 (físic). 16:00-18:00 (aigua). 18:00-19:00 (físic). 19:00-20:00 (aigua) 

Dissabte 10:00-12:00 (aigua) però també incorporarem una hora de físic abans o                  

                             després de l’aigua 

 

Material: tots els dies necessiten el material a l'aigua: pull, aletes, fusta, manoples grans i 

petites, banda i pot per hidratar-se. 

 

Dimecres i divendres: roba de físic. 

 

Per estirar aprofitem els últims 10’ normalment dels entrenaments. 

 

Categoria Absoluta/Júnior: Eugeni López (màxim responsable de la secció), Cesc Reina i 

Anton Fíguls 

Dilluns, dimecres i divendres  6:00-7:30 i 16:00-18:00 

Dimarts i dijous   16:00-18:00 

Dissabtes    8:00-11:00 

 

Informe evolució tècnica nedadors i nedadores 

Lliurament d’informes de l’evolució tècnica. Abans de setmana Santa i al final de la present 

temporada, es lliurarà un informe de l’evolució tècnica, física i aspectes actitudinals dels vostres 

fills/es pel que fa als entrenaments i competicions de les categories prebenjamí, benjamí, aleví 

i infantil. 

Aspectes generals importants a tenir en compte: 

• Es prega màxima puntualitat a l’inici de les sessions d’entrenament. 

• Es recomana que els nedadors i nedadores s’acostumin a portar el bidó per poder 

hidratar-se abans, durant i després de l’entrenament. 

• Ja sabeu que el Club té un relació comercial amb l’empresa Infisport i que us podeu 

beneficiar del descompte en els seus productes. Cal fer la comanda a l’entrenador-a dels 

vostres fill/a a principis de cada mes. 

• Les sessions que es fa preparació física cal portar roba d’esport, samarreta, pantalons i 

calçat esportiu. 

• Cal dur el material específic per a les sessions d’aigua. Cada categoria el material que els 

entrenadors/es els hi comuniquen, pull-boy, aletes, pales, fusta, etc. 


