
• La Piscina Municipal estarà tancada  
els diumenges i festius.

• Les dates de tancament i els horaris especials 
per a l’any 2019 s’exposen a la cartellera de la 
instal.lació.

• Els horaris de cursets canviaran durant els dies 
de vacances o festes escolars.

• La Piscina Municipal es reserva el dret de 
modificar els horaris dels serveis i activitats.
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Els menors de 18 anys hauran 
d’inscriure’s acompanyats del pare,  
mare o tutor/a. Així mateix, els menors de 16 
anys que vulguin gaudir del servei de bany 
hauran de passar una prova de natació (que 
haurà d’autoritzar el pare, mare o tutor/a).



La Piscina Municipal de Matará és un 
equipament esportiu amb dues piscines una de 
25 x 12 m i l'altra de 12 x 4 m. 
També disposa de sauna, sala de fitness i sala 
d'estiraments. 

S'hi realitzen activitats aquatiques i cursets 
de natació de diferents nivel Is i per a tates les 
edats: infants, joves, adults i gent gran. També 
ofereix diferents opcions de pagament: tiquet 
puntual, abonament mensual o abonament 
trimestral, amb descomptes diversos. 

A la Piscina Municipal hi treballa un equip de 
professionals amb gran experiencia. 
Si fas ús del Servei de Bany podras comptar 
amb assessorament tecnic personalitzat. 

PREUS I SERVEIS 
Servei de bany  

USUARIS MENORS DE 15 ANYS 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6.45 A 19.30 h 
DISSABTES DE 9 A 14 h 

• Tiquet ús puntual* 4,40 € 

• Abonament mensual 22,84 € 

• Abonament trimestral 41,62 € 

• Matrícula (només abonaments trimestrals) 34,76 € 

USUARIS MAJORS DE 15 ANYS 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6.45 A 21.30 h 
DISSABTES DE 9 A 14 h 

• Tiquet ús puntual* 6,10 € 

• Abonament mensual 29,08 € 

• Abonament trimestral 50,45 € 

• Matrícula (només abonaments trimestrals) 34,76 € 

Assegurani;:a d'accidents: 0,71 €/mes 

* La venda del tiquet d'ús puntual esta supeditada a l'espai disponible 

Altres serveis 
• BANYA'T AMB EL TEU INFANT. INFORM EU-VOS A

RECEPCIÓ.
• SAUNA PERA TOTS ELS U SUARIS MAJORS DE 18 ANYS.
• SALA FITNESS PERA TOTS ELS ABONATS MAJORS DE

16 ANYS.
• LL0GUER D'ARMARIS.

CURSETS DE NATACIÓ 
PERA INFANTS D'1 A 11 ANYS 

Adaptació (d'un a tres anys), una sessió 
setmanal. 
Adaptació i iniciació ( de tres a onze anys], 
dues sessions setmanals. 
Perfeccionament ( fins a onze anys], una o 
dues sessions en funció de l'edat i del nivell. 

Aquests cursets es fan tot l'any, excepte del 
23 de juny al 25 de juliol que es fan cursets 
intensius. 

PERA JOVES DE 12 A 18 ANYS 

Perfeccionament i manteniment, una o dues 
sessions setmanals. 

ACT IVITATS A0UATl0UES PERA 
ADULTS I GENT GRAN 

Cursets de natació (iniciació i manteniment]. 
Aigua gim [baixa intensitat]. 
Aigua mix [mitja intensitat]. 
Fitness aquatic (alta intensitat]. 

CURSETS INDIVIDUALS PERA US UARIS 
AMB DIF ICULTAT D'APRENENTATGE 

• Tiquet ús puntual* 4,70 €

• Abonament mensual 23,96 €

• Abonament trimestral 44,50 €
 Matrícula 35,39 €

• Tiquet ús puntual* 6,40 €

• Abonament mensual 30,31 €

• Abonament trimestral 53,49 €
 Matrícula 35,39 €

* La venda del tiquet d’ús puntual està supeditada  
a l’espai disponible.

Cursets de natació (iniciació i manteniment). 
Aiguagim (baixa intensitat).
Aiguamix (mitja intensitat).
Fitness aquàtic (alta intensitat).


