
Passeig Antoni Gaudí, 3 (Banyoles)
972 57 08 59 - secretaria@cnbanyoles.cat

Paga la matrícula en 48 mesos
 i sense interessos!

Soci titular: 24,17€/mes

Soci titular+beneficiari: 35,83€/mes

Soci beneficiari (màxim 24 mesos): 23,33€/mes

Vàlid fins al 31 d’octubre de 2021

PROMOCIÓ!
Fes-te soci
del Club!

Club Natació Banyoles

Informa’t al CNB 
o a www.cnbanyoles.cat

Horari de secretaria
Feiners
De 9 a 13:30 h i de 16 a 20 h.
Dissabtes
De 9:30 a 13:30 h.
secretaria@cnbanyoles.cat

CLUB NATACIÓ BANYOLES
Passeig Antoni Gaudí, 3
17820 Banyoles
Telèfon 972 570 859
Fax 972 575 017
www.cnbanyoles.cat MÉS INFORMACIÓ: 972 570 859

www.cnbanyoles.cat

ESCOLA ESPORTIVA
CLUB NATACIÓ BANYOLES

CURS ESCOLAR 2021-22
Per a esportistes de P3 fins a 5è de Primària

Educació física
de base



METODOLOGIA
A través de la pràctica de circuits, formes jugades, 
situacions problema, joc simbòlic... que garanteixin un 
desenvolupament equilibrat i adequat a cada etapa.

OBJECTIUS
• Incrementar la competència motriu dels esportistes,

afavorint el seu desenvolupament integral i harmònic.
• Desenvolupar les capacitats sòcio-motrius.

CONTINGUTS
· Millorarem el desenvolupament motor a partir del

treball de les habilitats motrius bàsiques
(desplaçaments, salts, girs i manipulació d’objectes), i
de les capacitats físiques bàsiques (força, resistència,
velocitat i flexibilitat) i motrius (coordinatives i
perceptiu-motrius) implicades.

· Pràctica motriu adaptada al procés maduratiu de
l’esportista.

AVALUACIÓ
Control i seguiment de l’esportista a través de
processos d’observació i d’experimentació.
Informe trimestral.

EDATS
· Active Start I (A1): 2017-2018 (P3-P4).
· Active Start II (A2): 2015-2016 (P5 i 1r de Primària).

HORARIS
· Active Start I (A1): Dimecres, de 17 a 17.45 h.
· Active Start II (A2): Dilluns, de 17 a 17.45 h.

METODOLOGIA
A través de la pràctica de circuits, formes 
jugades, situacions problema, etc., que 
garanteixin el desenvolupament equilibrat, 
divertit i adequat a cada etapa.

OBJECTIUS
· Aprendre les habilitats fonamentals del

moviment.
· Construir habilitats generals del moviment.

CONTINGUTS
· Millorar el desenvolupament motor a partir del

treball de les habilitats motrius bàsiques
(desplaçaments, salts, girs i manipulació
d’objectes).

· Iniciar la pràctica de formes jugades amb presa
de decisions i cooperació-oposició.

· Treball de la capacitat aeròbica i la potència
aeròbica.

· Treball de flexibilitat passiva.

AVALUACIÓ
Control i seguiment de l’esportista a través de 
processos d’observació i d’experimentació. 
Informe trimestral.

EDATS
· 2013-2014 (2n i 3r de Primària).

HORARIS
· Divendres, de 17 a 17.45 h.

METODOLOGIA
A través de la pràctica de circuits, formes jugades, 
situacions problema, joc reglat, pràctica d’esports 
del club. Que garanteixin el desenvolupament 
equilibrat, divertit i adequat per a cada etapa.

OBJECTIUS
· Aprendre de manera general les diverses

habilitats esportives.
· Reforçar l’aprenentatge de les etapes anteriors.
· Iniciar a l’esportista en l’entrenament de les

capacitats físiques bàsiques (per la salut) i
específiques (per fer esport de competició).

CONTINGUTS
· Desenvolupament general de les habilitats esportives.
· Desenvolupament de la força mitjançant el propi

pes corporal, agregant material de poc pes que
desestabilitzi.

· Introducció a la preparació mental.
· “Integrated mental”, desenvolupament cognitiu i

emocional.
· Periodització simple.
· Pràctica dels diferents esports del club (rem,

piragüisme, atletisme, triatló i waterpolo) + natació.

AVALUACIÓ
Control i seguiment de l’esportista a través de processos 
d’observació i d’experimentació. 
Informe trimestral.

EDATS
· 2011-2012(4t i 5è de Primària).

HORARIS
· Dilluns, de 17.50 a 18.35 h.
· Dijous, de 18.20 a 19.05 h.

Inici Actiu Fonaments
(FUNdamentals)

Aprendre a entrenar

ESCOLA ESPORTIVA · CURS 2021-22 · EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE · Consultar preus a la pàgina web.
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