


Objectiu
La missió d’aquest esdeveniment esportiu és fer que els/les alumnes:

• Gaudeixin d’un dia esportiu

• Defensin els colors de la seva Escola

així com,

• Apropar la natació esportiva al públic general



Informació bàsica
Dia: Dissabte 25 de maig de 2019

Hora: 9:30h a 12:30h

Dirigit a : Alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària.

Lloc: Club Natació Granollers (c/ Lluís Companys, n8)

Cost: Gratuït – 0€



Dubtes freqüents
Què nedarà cada alumne/a? Cada alumne/a nedarà 2 proves individuals. La prova 
variarà en funció de quin curs faci (veure pàgina següent: COMPETICIÓ).

Hi ha uniformitat? No. Però com que els/les alumnes nedaran en representació de la 
seva Escola, es recomana portar la roba esportiva de l’escola en cas de disposar-ne.

Quin material necessita l’alumne/a? Banyador, casquet de bany, xancletes i tovallola. 
Les ulleres son opcionals.

Hi ha algun requisit? No es requereix ser bon nedador/a, però sí que serà necessari 
que els inscrits puguin nedar 25m (1 piscina) autònoms o amb material d’ajuda.



Co
m

pe
tic

ió Ordre Proves Nivell Masculí
Femení Any/Curs

1

25m lliures
Escolars

M

2012 / 1er primària
2 F
3

Federats
M

4 F
5

25m lliures
Escolars

M

2011 / 2on primària
6 F
7

Federats
M

8 F
9

50m: 25m lliures + 
25m esquena

Escolars
M

2010 / 3er primària
10 F
11

Federats
M

12 F
13

25m peus lliures Escolars
M

2012 / 1er primària14 F
15

25m esquena Federats
M

2011/ 2on primària16 F
17

50m peus:
25m lliures + 25m 

esquena

Escolars
M

2010 / 3er primària
18 F
19

Federats
M

20 F
21

Relleus Federats
M

Edats conjuntes22 F

Llegenda:
1r primaria
2n primaria
3r primaria
Edats conjuntes

25m = 1 piscina
50m= 2 piscines

Lliures= qualsevol estil

Peus= desplaçament
picant de peus agafats a 
un suro.



Premis
PROVES INDIVIDUALS
• S’atorgarà premi al 1r, 2n i 3r classificats:

• De cada prova (veure pàgina anterior: COMPETICIÓ)
• De cada curs (1r, 2n i 3r de primària)
• Per sexe (masculí i femení)
• Per categoria (federat i no federat)

• S’atorgarà diploma del 4rt a l’últim classificat

RELLEUS
• S’atorgarà premi a la 1a, 2a i 3a Escola 

classificada:
• Per sexe (masculí i femení)



Normativa
• Les Escoles podran participar/inscriure alumnes sense límit de participants entre 

1er, 2on i 3er de primària. Els participants estaran dividits en dues categories :
• Escolars no federats 
• Federats del Club o altres Clubs.

• Els participants escolars i federats nedaran les proves composant sèries només amb 
participants de la mateixa categoria. No es barrejaran participants de categories 
diferents.

• Un alumne pot participar en un relleu d’una edat superior a la seva. Una escola podrà 
participar amb tants relleus com participants tingui. Els relleus estaran formats 
per tres alumnes. Si els inscrits no son divisibles per formar equips de tres alumnes, 
s’adaptarà la norma.



Escoles convidades
Escoles

Escola Salvador Espriu Escola Lledoner

Escola Cervetó Escola Mestres Montaña

Escola EDUCEM Escola Maria Anna Mogas

Col·legi l’Estel Escola Pereantón

Escola Ferrer Guàrdia Escola Pia

Escola Granollers Escola Ponent

Escola Granullarius Escola Salvador Llobet

Escola Joan Solans Col·legi SEK-Catalunya

Col·legi Jardí Escola La Torreta

Si coneixeu alguna escola més 
que hi estigui interessada, ens 
podeu informar i ens hi 
posarem en contacte 
(marketing@cngranollers.org).



Inscripcions
Com es fa la inscripció?

1. Omplir formulari en paper que el Club Natació Granollers facilitarà a l’escola.
o bé

2. Omplir el formulari on-line: www.cngranollers.org/campionatescolarnatacio

Fins quan em puc inscriure? Divendres 26 abril de 2019.
Places limitades.

Cost de la inscripció? 0€

http://www.cngranollers.org/campionatescolarnatacio
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