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CURSETS DE NATACIÓ
Ja puc caminar sense ajuda per la piscina i m'agrada el contacte amb
l'aigua. A més, pico de peus agafat de la paret tan fort que fa molta
escuma.

Ja puc enfonsar el cap de forma natural, a més de fer moltes
bombolles i desplaçar-me amb un xurro o una pala picant de peus.

Verd Sé entrar sol/a a l'aigua, fer bombolles a sota de l'aigua, i desplaçar-
me amb ajuda de material auxiliar.

Vermell
Sé saltar sense ajuda, realitzo immersions d'espiració i inspiració de
forma rítmica, flotar amb l'ajuda de material i nedar una distància
curta tot sol/a!

Negre
Ja vaig a la piscina gran. Sé saltar de moltes formes, fer bombolles
mentre em desplaço picant de peus, flotar sense ajuda de material i
nedo tot sol/a una distància curta!

Fem mitja piscina fent bombolles i mitja d'esquena sense moure els
braços. El punt de crol el fem correctament, l'entrada a l'aigua pot ser
de cap o de genolls, i dominem vàries habilitats aquàtiques.

Fem 25 metres de crol respirant per una banda correctament. Fem
mitja piscina d'esquena fent servir els braços, punt mort de crol
correcte, tombarelles endavant i endarrere i tirar de cap drets sense
saltar.

Verd
Fem 25 metres de crol unilateral i 25 metres d'esquena, comencem a fer
punt mort de crol bilateral (respirant pels dos costats), aguantem 10
segons sota l'aigua, comencem a fer viratge de crol i el salt de cap
correcte.

Vermell
Fem 100m de crol bilateral, 50m d'esquena, 25m de braça i 15m de
papallona. Fem 15m per sota de l'aigua, aguantem 15 segons amb els
braços fora de l'aigua i 15 segons sota de l'aigua. Dominem tant el
viratge de crol com el de papallona.

Taronja
Nedem 200m de crol bilateral, 100m estils (papallona, esquena, braça i
crol). Fem la prova de salvament (25m amb roba i 25m remolcant a un
company), aguantem 30 segons amb cames de waterpolo i fem 25m de
remades de sincronitzada.

Negre Nedem 100m de braça i esquena correctament, 25 m de papallona, 10
minuts de crol sense parar i agafem objectes del fons de la piscina.

Negre superior
Haurem de fer: 200m de crol bilateral, 100m d'esquena, 100m de braça,
50m de papallona, 100m estils, 25m de peus de waterpolo, 25m de
remada de sincronitzada, 25m de remolc de socorrista i una prova
d'habilitat en el menor temps possible.

Blau
Nedem 25 metres de crol bilateral, 50 metres de crol unilateral, 50 m
d'esquena. Ens iniciem en l'acció de cames i braços de braça. Realitzem
el viratge de crol correctament i ens iniciem en el viratge d'esquena i
braça.


