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SWIMMING 

 
ANDORRA 2022 

INTRODUCCIÓ 

El programa actual de Desenvolupament de la Federació Internacional de 
Natació (FINA), està portant a terme diferents Clínics de Natació i Natació 
Artística per a jutges de N. Artística i entrenadors tant de natació com de 
natació artística. 

Aquests Clínics tenen com a objectiu proporcionar una formació bàsica a tots 
els participants de tots el nivells, inicial o avançat. 

Des de la Federació Andorrana de Natació, com a membre de la Federació 
Internacional de Natació  FINA, oferim gratuïtament el Clínic de Natació a 
Andorra. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

El tema principal d’aquest Clínic es divideix en dos blocs: 

Bloc 1: Introducció de la mecànica dels estils tot identificant els errors tècnics, les 
seves causes i adequar progressions per a la seva correcció. 

Bloc 2: Planificació de temporada i construcció de treballs per a diferents grups 
d’edat. 

Per realitzar el curs es requereix un mínim de 10 participants i fins a un màxim de 
30. La inscripció es farà per estricte ordre d’entrada de documentació. 

Dirigit a: Entrenadors de natació  

DATES DEL CURS PRESENCIAL: Del 29 setembre al 2 d’octubre 2022 

LLOC:  Centre de Tecnificació d’Ordino (aules) i Centre Esportiu d’Ordino 
(pràctiques ). El lloc de l’aula pot variar. 

PREU: Gratuït 
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HORARIS (provisional) :  

29/09/2022 

 18h00 a 21h00 

30/09/2022 

 09h00-14h00 i 15h30-18h30 

01/10/2022 

 09h00-14h00 i 15h30-18h30 

02/10/2022 

 09h00-13h00 

INSCRIPCIONS 

S’ha d’enviar a les oficines de la FAN la documentació requerida a través del 
mail: nataliameca@fan.ad i fedandnat2020@gmail.com  

La inscripció a aquest curs només es farà efectiva quan s’hagi presentat tota la 
documentació a la oficina de la Federació Andorrana de Natació i comprovat 
que el correu enviat ha arribat correctament a la FAN. 

Segons estableix el programa de Clínics FINA, la Federació Andorrana de 
Natació serà la responsable final de l’admissió al curs dels participants del país. 

Obertura inscripció: 30/07/2022 

Data límit inscripció:  28/08/2022 a les 10h00 

Documentació per la inscripció 

o Full d’inscripció 
o Còpia passaport 
o Fotografia mida carnet 

 

 

 

 

 

 


