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Objectius generals a treballar

secció de Natació del CN TERRASSA

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 oblidar-nos 

de l’actitud i els valors que implica l’esport 

en general, les activitats aquàtiques en 

especial, la salut i la millora de la qualitat de 

vida i l’estat del benestar.



Horaris Entrenaments i Calendari
2018/2019



JÚNIORS

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte

mati 6:00 a 7:30 6:00 a 7:30 6:00 a 7:30* 8:00 a 11:15***

tarda 16:00 a 18:00 16:00 a 18:00** 16:00 a 18:00 16:00 a 18:00** 16:00 a 18:00

*Només edat gran i/o adaptacions

** Físic de 17:00 a 18:00

*** Físic de 10:15 a 11:15



Normes Entrenaments

-Es prega màxima puntualitat.

-Es recomana que els nedadors i nedadores s’acostumin a portar el 

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

-El material a portar: banda elàstica, manoples grans i petites, pull-

boy, tub, banda per lligar-se els peus, aletes i fusta per fer peus.

-Les sessions en què es fa preparació física cal portar roba d’esport, 

samarreta, pantalons i calçat esportiu.

-Per fomentar l’autonomia, hem de fer-los responsables de la seva 

activitat, horaris, comunicació tant amb pares com amb l’equip 

tècnic i gestió de l’estudi i del descans.

-Si els esportistes estan malalts o no poden assistir a l’entrenament, 

hem d’informar via correu electrònic a l’entrenador.



Calendari

En aquests moments encara no disposem del calendari definitiu de

les competicions de la categoria júnior (manquen seus per

confirmar).

En el moment que les federacions ens facin arribar els calendaris de

competicions, us els farem arribar via correu electrònic.



Normes Competició

-És obligatori assistir a totes les competicions. Si algú no pot assistir, ha 

d’avisar amb antelació.

-Cal venir uniformat amb el polo, pantaló curt i casquet de bany.

-Cal ser puntual. L’hora de convocatòria serà 2h abans de l’inici si la 

competició és fora de Terrassa i 1h 45 min si és a Terrassa. En cas que 

sigui una altra hora, es comunicarà als esportistes.

-No es pot marxar de la competició fins que no acabi. Si algú ha de 

marxar abans, ha d’avisar amb 48 hores d’antelació.



Altres informacions d’interés

• Per Nadal farem loteria. se li donarà un talonari a cada 

infant, que caldrà retornar amb els diners obtinguts. Amb la 

compra de la loteria entrarem a sorteig de tres paneres el 

dia del Campionat Social.

• Es farà revisió mèdica. us enviaran hora i dia per mail.

• Els pares/mares interessats en els productes INFISPORT, 

cal que feu la comanda mitjançant el vostre entrenador la 

darrera setmana de mes.

• Volem crear una comissió de pares que ens vulguin ajudar en 

l’organització d’esdeveniments, competicions, etc. Qui estigui 

interessat, s’ha de posar en contacte amb l’Anton Fíguls.



Com contactar amb els 
entrenadors?

Personalment o 
mitjançant el seu correu 

electrònic

 Eugeni López elopez@clubnatacioterrassa.cat (Responsable Secció Natació)

 Cesc Reina creina@clubnatacioterrassa.cat (Responsable Categoria Júnior)

 Anton Fíguls afiguls@clubnatacioterrassa.cat (Tècnic Secció Natació)

mailto:elopez@clubnatacioterrassa.cat
mailto:creina@clubnatacioterrassa.cat
mailto:afiguls@clubnatacioterrassa.cat


GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

“La millor escola per la vida 

és l’esport”
Pep Marí 29/09/2018

Amb el vostre SUPORT formarem persones,  

esportistes i seguirem sumant


