
Desde a Concellería de Deportes do Concello da Coruña querémosvos informar do inicio do Programa de
Natación Escolar en centros educativos públicos.

Nesta edición coincidindo co inicio do curso escolar, e para facilitar ás familias a incorporación da
actividade no horario anual de cada rapaz e rapaza, a partir do día 12 e ata o 23 de setembro, poderase
realizar a inscrición no Programa Municipal de Natación Escolar.

Como recomendacións básicas para levar a cabo esta campaña coa maior efectividade, deberanse
respetar as seguintes pautas:

1.- O colexio tómase como referencia para a recollida e entrega dos escolares as suas familias. O centro
garantirá a presenza dun adulto que se fará responsable dos alumnos no tempo que permanezan na
parada.

2.- Os escolares irán acompañados no autobús dunha persoa coa tarefa de coidadora,
correspondéndolle a sua designación a entidade que xestiona a campaña de natación.

3.- Cada ANPA nomeará un responsable para a realización da campaña de natación escolar que
disporá de un teléfono de contacto para posibles incidencias. Rogamos que dende o centro se designe
esta persoa, si ainda non se fixo.

4.- A información para o centro, ANPA e as familias:

venresDía

15:35Recollida

17:35Entrega

Horas

Horas

Lugar

Lugar

Parada bus delante de cafet. Remanso

Parada bus delante de cafet. Remanso

Para calquera aclaración da actividade, pode dirixirse a María Teresa Vázquez Portos, Xefa de
Departamento do Servizo Municipal de Deportes, ao teléfono 981189800.

Xúntase información comprementaria para o alumnado que participa na campaña.

Saúdos

Mónica Martínez Lema
Concelleira de Deportes
A Coruña, 9 de setembro de 2022
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Asociación de nais e pais de Alumnos



CEIP Concepción Arenal

CAMPAÑA DE NATACION ESCOLAR
Curso 2022-2023

CONDICIONS DA OFERTA:

1. A Campaña de Natación Escolar organizada polo Servizo municipal de Deportes, vai
dirixida exclusivamente aos escolares do 2º ciclo de Ed. Primaria (3º e 4º curso) de
Centros Públicos.2

2. O número de prazas ofertadas é de 20.

3. A Campaña levarase a cabo na Piscina de Riazor os venres de 16:15 a 17:00h.

4. O Servicio Municipal de Deportes, comunica que tentarase manter o horario indicado,
podendo haber modificacións segundo as variacións que se poidan producir na
matriculación do alumnado.s

5. Tomarase o centro educativo como referencia para a recollida e entrega dos escolares
ás familias. O centro garantirá a presenza dun adulto que será o responsable dos
alumnos durante o tempo que permanezan na parada.

6. O custo por alumno é de 53,47€. Esta cota inclue o traslado dende o centro e unha
cobertura sanitaria.

7. O prazo máximo de inscrición para os escolares comeza o 12 de setembro e
remata o 23 de setembro.

8. A inscrición e pago poderase realizar por orden de chegada, entregando a folla de
inscrición debidamente cuberta:
 * Os colexios que acudan á Piscina M. de Riazor: Nas oficinas da C.D de    Riazor.
Será necesario pedir cita previa no seguinte enlace:
                 https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/?idCliente=3
 *  Os colexios que acudan á Piscina de San Amaro: Nas oficinas do Club del Mar.
 *  Os colexios que acudan á Piscina de San Diego: Nas oficinas do C.D.M. de San
Diego.

9. A data prevista de comenzo prevista da Campaña de Natación Escolar será o 3 de
outubro.

9. Nomearase por parte de cada centro un/ha coordinador/a da campaña de natación
que será a persoa de referencia á efectos de recibir as notificacións e transmitilas ás
familias.

10. Unha vez feita a inscrición dos alumnos, informarase ao coordinador/a da Campaña
de Natación de cada centro, do número de escolares admitidos, así como dos horarios
definitivos da actividade.

A Coruña a 9 de setembro de 2022



"CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR"
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

Curso 2022-2023

FOLLA DE INSCRICIÓN

Apelidos: ................................................................. Nome:..............................................Data nacemento: ............................................

Enderezo: ................................................................. C.P. ..............  Teléfono/s: .................................................................................................

Centro no que está matriculado: CEIP CONCEPCIÓN ARENAL Día da actividade: VENRES

Horario: 

Cota de inscrición: 53,47 €
(A cota de inscrición inclúe o traslado dende o centro e unha cobertura de asistencia sanitaria)

Don/dona ................................................................... como pai, nai ou representante legal da persona inscrita, manifesta que
non ten problemas de saúde que lle impida a práctica deportiva.

                                                                 A Coruña a ............. de ............................... de 2022

Sinatura

Prazo máximo de inscrición: 23 de setembro

"CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR"
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

Curso 2022-2023
FOLLA DE INSCRICIÓN

Apelidos: .............................................................. Nome:................................................ Data nacemento: ....................................................

Enderezo: ............................................................... C.P. ..............  Teléfono/s: ..........................................................................................................

Centro no que está matriculado: CEIP CONCEPCIÓN ARENAL Día da actividade: VENRES

Horario: 

Cota de inscrición: 53,47 €
(A cota de inscrición inclúe o traslado dende o centro e unha cobertura de asistencia sanitaria)

Sinatura

Prazo máximo de inscrición: 23 de setembro

   Nota: O Servicio Municipal de Deportes resérvase o dereito á modificación dos horarios en función do número de alumnos/as inscritos
           e da disponibilidade da instalación deportiva.

16:15 a 17:00h.

16:15 a 17:00h.

Don/dona ................................................................... como pai, nai ou representante legal da persoa inscrita, manifiesta que
non ten problemas de saúde que lle impida a práctica deportiva.

                                                                A Coruña a ............. de ............................... de 2022

   Nota: O Servicio Municipal de Deportes resérvase o dereito á modificación dos horarios en función do número de alumnos/as inscritos
           e da disponibilidade da instalación deportiva.



 

 

 

 

CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR 

Información ás familias 
 

A actividade de natación lévase a cabo por niveis de tal xeito que, faise unha evaluación 
inicial do alumnado e ábrese unha ficha individual co fin de recoller  a evolución de cada 
neno  ou nena ó longo do curso. As clases de natación teñen unha duración de 45 
minutos reais e dáselles 10 minutos para cambiarse antes e despois da actividade co 
fin de que o tempo de ocupación da clase, vestiario e transporte non sexa excesivo para 
os escolares. 

Por todo iso, facemos as seguintes recomendacións: 

1.  Que o neno ou nena utilice ropa axeitada, cómoda que lle facilite a tarefa de vestirse 
e espirse.  É convinte que o seu vestiario e obxectos persoais (toalla, gorro…) estean 
marcados co seu nome, apelidos e colexio para evitar posibles perdas. 

2. O equipamiento básico de natación será o seguinte: chancletas, gorro e toalla. É 
convinte usar albornoz e gafas de baño, no caso de que os nenos ou nenas poidan ser 
sensibles a los productos propios da auga da piscina. De calqueira maneira, as gafas 
non se usarán ó comenzó da campaña para unha maior adaptación ó medio acuático. 

4.  Aconséllase que non traian obxectos personais como reloxo, cadeas, aneis, etc. 

5.  Sería convinte que leven unha bolsa accesoria co fin de separar as prendas secas 
da roupa mollada. 

6.  Os nenos e nenas dúchanse antes de entrar na piscina para a inmersión e despóis 
para eliminar o cloro. 

7.  O transporte deberase realizar no autobús facilitado ó efecto que levará unha persoa 
adulta coa función de acompañante. Nos casos especiais, autorizarase a entrega e 
recollida dos escolares na propia piscina, sempre que se asuma por parte da familia dita 
responsabilidade. Para iso, debe notificarse cubrindo un impreso que se lle facilitará no 
centro onde estea matriculado o neno ou nena. 

8.   Por último, comunicámosvos o teléfono da piscina para calquera aclaración: 

 

Teléfono Piscina de Riazor: 981 18 98 00 


