Natació
adaptada
Curs 2022 – 2023

En les persones amb discapacitat, el desenvolupament del control
del propi cos no s’assoleix d’una manera completa. No tenen les
mateixes oportunitats de variar i combinar patrons de moviment, ni
tampoc tindran l’experiència sensorial - motora que tenen les
persones sense discapacitat. Ells i elles fan ús i reforcen sempre
patrons motors patològics, compensacions, moviments estereotipats
i reaccions associades, sense possibilitat de combinar i variar els
seus moviments.
Com a professionals que intervenim en el mitjà aquàtic, hem de ser
capaços de proporcionar al participant al programa experiències,
que li facin possible adoptar els models de moviment propis de la
motricitat humana.
El mitjà aquàtic aporta nombrosos beneficis dins del conjunt de les
teràpies físiques i l’utilitzem com a “element favorable” per
estimular nous patrons motrius i potenciar les capacitats físiques.
L’aigua exerceix un efecte terapèutic que incideix positivament en
el desenvolupament relacional i psicomotriu

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS ONLINE al formulari:
https://forms.gle/hjgXDjwCnhweAMJa6
Disponible també a la nostra pàgina web:
http://www.cebc.cat/activitats/natacio-adaptada

Quan es realitzi la inscripció serà obligatori adjuntar:

− Una fotocopia del DNI del/la participant o del llibre de família*
− Una fotocopia de la targeta sanitària del CatSalut*
− Una fotografia mida carnet*
− Dades complertes del número IBAN i del compte bancari
− Informe mèdic del/la participant
*Documentació obligatòria per aquells/es que no estaven inscrits/es el curs 2021 – 2022

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSETS
Durada sessió:
Piscina:
Dies a escollir:
Horaris:

50 minuts
Reus Deportiu
dissabte a la tarda o diumenge al matí
entre les 9 i 14 hores i les 16 i 18 hores

PREUS PER PARTICIPANT*
− PAGAMENT MENSUAL: 39,20 euros (en el moment de formalitzar la inscripció) + 8 rebuts
mensuals de 37,30 euros cadascun (de novembre a juny)
− PAGAMENT DEL 100%: un únic pagament de 335,00€ (preu de tot el curs)
*Els preus corresponen a participants empadronats a Reus.
Per a persones empadronades en altres municipis, consulteu els preus a ogarcia@cebc.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ ...
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.
Plaça Patacada. Edifici Campus (baixos)
43201 Reus
Telèfon 977 33 40 63

Direcció Tècnica:
Olga Garcia Carrabina: ogarcia@cebc.cat

