
  
 

CURS 2020-2021 MILLORES /ADAPTACIONS COVID-19 

 
• REDUCCIÓ DEL NÚMERO D’ACOMPANYANTS EN VESTIDORS 

Ens adaptem a un nova forma d’accedir i estar als vestidors segons en el 
nivell en què participem: 
 

- PEIXOS, DOFINS I BALENES, TARONJA I VERD accés 
permès amb 1 sol acompanyant adult per alumne. No està 
permès l’accés de cotxets, patinets i/o similars. 

 
- BLAU, VERMELL,  JOVES-SPRINT: alumnes autònoms que 

utilitzaran els vestidors d’abonats masculins o femenins.                                                 
Recordeu portar cadenat per deixar bossa esportiva i/o roba 
tancada a      l’armariet. 

Qualsevol particularitat la podreu consultar o comentar a recepció de la  
instal·lació.    

Recordeu, tots els acompanyants i alumnes majors de sis anys han d’accedir a                                                      
la zona de vestidors  amb mascareta.  

• ACCESSOS A LA INSTAL·LACIÓ 
Tots els alumnes /acompanyants tindran un carnet que permet obrir 
l’accés d’entrada de la instal·lació. La targeta serà activa 15 minuts abans 
de l’inici de la sessió. 
En cas de BAIXA (quedarà desactivada). Qualsevol canvi d’horari s’ha de 
gestionar a recepció per modificar els accessos en un horari nou. 
Cada alumne té dret a una targeta anual. En cas de pèrdua o d’altres, 
s’haurà d’abonar una nova targeta. 
 

• NETEJA CONTINUA DELS VESTIDORS COL·LECTIUS 
Neteja i desinfecció continua de tota la zona de vestidors i en cada 
intercanvi de grups. 
 

• NETEJA I DESINFECCIÓ CONTINUA DEL TOT EL MATERIAL 
AUXILIAR UTILITZAT 
Neteja i desinfecció de tot el material auxiliar (suros, “xurros”, pullbuoyes, 
etc.) en cada intercanvi de grups. 
 

• PROGRESSIÓ TÈCNICA EN GRUPS D’ALUMNES RENOVADORS   



  
 

Som conscients que com no es va acabar el curs anterior no vam poder 
acreditar un nivell final i valorar l’evolució de l’alumne  (possible pas de 
nivell). En tot cas, i a mida del que sigui possible, tots els alumnes 
renovadors participaran en grups tancats i reprendrem la programació en 
el punt que vam finalitzar la temporada anterior. 
Mantindrem tots els alumnes la nomenclatura del nivell de la temporada 
anterior i adaptarem el treball aquàtic a les dinàmiques i possibilitats del 
grup. 
 

• RETORN CLASSES PERDUDES (TEMPORADA 2019-2020) 
Les dues o tres classes (segons dia del grup)  que no es van poder 
realitzar del segon trimestre (gener-març 2019)   es recuperaran per part 
dels alumnes renovadors en les hores convingudes per aquesta nova 
temporada començant el curs el dilluns 14 de setembre. 
 

• PROCEDIMENTS DE TREBALL (MONITORS/ ES DE NATACIÓ) 
Establim nous procediments de treball pels monitors per tal adequar el 
treball dels mateixos amb els alumnes (didàctica, dinàmica de grups, 
espais de treball,  reconducció del treball grupal, consideracions de treball 
amb material auxiliar, etc.). 
 

• TOT EL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ CONTROLA EL SEU ESTAT 
PERSONAL. En cas de trobar-se malament, es posarà un  substitut. 
 

• ADEQUACIONS TÈCNIQUES ADAPTADES A LA NOVA REALITAT 
(estat de l’aigua, desinfecció, circulacions d’aire en vestidors i interior 
piscina). 
 

• ADAPTEM LES CIRCULACIONS D’ALUMNES I ACOMPANYANTS EN 
ZONA DE PASSADISSOS I VESTIDORS. 
 

• NO DEIXEM MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL (barret, banyador, sabatilles, 
etc.). 
  

• LA DIRECCIÓ ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LAR ALGUN SERVEI SI 
EL NÚMERO DE PARTICIPANTS FOS MOLT REDUÏT. 
 

• LES DUTXES DELS VESTIDORS COL·LECTIUS ROMANDRAN FORA 
DE SERVEI PER LA NOVA NORMATIVA. Per resoldre aquesta situació, 
quan acabin les classes dels grups que fan servir aquests vestidors, els 



  
 

alumnes tornaran a dutxar-se a les dutxes internes de la piscina, per 
esbandir l’aigua clorada, sense ús de sabó/xampú. 
 

• RECOMANEM NO DEIXAR EN ELS VESTIDORS COL·LECTIUS 
OBJECTES DE VALOR.  

• LA NORMATIVA ACTUAL NO PERMET L’ÚS D’ASSECADORS A LA 
INSTAL·LACIÓ, per la qual cosa no està permesa la seva utilització.    

Període especial per a renovacions de Cursetistes 2019-20 

  

· 27/07 Nadons, pops, peixos, dofins I balenes. 

· 28/07 Taronja, verd, blau, vermell i joves.  

· 29/07 Tots els nivells. 

· 10/08 Tancament període de plaça garantida per Cursetistes 2019-20. 

  

Aquest període és només pels nens i les nenes que durant el curs 
2019-20 han fet i acabat  un curs de natació.   En cas que quedin rebuts 
pendents, s’hauran d’abonar abans de formalitzar la inscripció. 

  

Les inscripcions es podran fer presencialment respectant l’horari 
d’inscripcions. Com a NOVETAT D’ENGUANY, i amb l’objectiu d’evitar cues 
i desplaçaments innecessaris, rebreu una trucada telefònica des del 
centre per poder fer la reserva sense tenir que venir. Trucarem a tots els 
cursetistes dins l’horari assignat.  

  

Enguany, els/les renovadors/renovadores mantindran el nivell del curs 
passat a l’hora de fer la inscripció. Els continguts dels nivells 
s’adaptaran a les especials circumstàncies. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

 

Departament Aquàtic 
CEM PARCdelGARRAF 


