
 

 
 

CALENDARI D’INSCRIPCIONS  
 

                                Cursos de natació 2020-2021 
       Inscripcions a http://esports.elmasnou.cat 

 

Extraescolar, de l’octubre de 2020 al maig de 2021   
     
Edat:     De 2 a 15 anys. 
Preinscripcions:     Pendent de concretar . 

Notificació de persones admeses:  Setembre. 
Inscripcions:     Setembre. 
Dies:     Un o dos dies a la setmana. 
Horari:  De dilluns a divendres, a les 17.25h, o a les 18.25h, o dissabtes a les 

9h, 10h i 11h.  
Començament del curs:   Dijous 1 d’octubre. 
 
 

Preinfantil, de l’octubre de 2020 al maig de 2021   
     
Edat:     2 anys. 
Preinscripcions:     Pendent de concretar . 

Notificació de persones admeses:  Setembre. 
Inscripcions:     Setembre. 
Dies:     Un dia a la setmana. 
Horari:  Dimecres a les 16 h o dissabte a les 11,50 h. 
Començament del curs:   Dissabte 3 d’octubre. 
 
 

Nadons: primer quadrimestre, de l’octubre de 2020 al gener de 2021   

 
Edat:     5 mesos complerts al començament del curs fins a 2 anys.        
Preinscripcions:     Pendent de concretar . 

Notificació de persones admeses:  Setembre. 
Inscripcions:     Setembre. 
Dies:     Un dia a la setmana. 
Horari:     Dimecres o divendres, a les 10 h. 
     Dimarts a les 11h. 

Dilluns, dimecres o divendres, a les 16 h. 
     Dimarts, dimecres o dijous, a les 19.25 h. 
       Dissabtes, a les 11 h. o a les 11.50 h. 
Començament del curs:   Dijous 1 d’octubre. 
 

 

Nadons: segon quadrimestre, del febrer al maig de 2021   
 
Edat:     5 mesos complerts al començament del curs i fins a 2 anys.        

Inscripcions:      Del 4 al 24 de gener.  
Notificació de persones admeses:  Gener de 2021. 
Dies:     Un dia a la setmana. 
Horaris:     Dimecres o divendres, a les 10 h. 
     Dimarts a les 11h. 

Dilluns, dimecres o divendres, a les 16 h. 
     Dimarts, dimecres o dijous, a les 19.25 h. 
       Dissabtes, a les 11 h. o a les 11.50 h. 
Començament del curs:   Dilluns 1 de febrer de 2021. 
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