
PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES ENVERS LA COVID-19.  
 
A continuació detallem les mesures preventives per aquest curs 2020-2021. És molt important 
que llegiu les següents indicacions tant per motius de seguretat i higiene com per al bon 
funcionament del servei dels cursets.  
 
 
MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE:  
 

- LA POLSERA D’ACCÈS SERÀ IMPRESCINDIBLE PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ. Aquest 

any més que mai cal complir el protocol d’entrada per evitar aglomeracions i controlar 

l’aforament. Qui no disposi de la polsera no podrà accedir a realitzar l’activitat.  

- Entrades i sortides esglaonades: 5 minuts abans de l’inici de la classe els cursetistes 

hauran d’estar canviats i esperar dins del seu vestidor on els monitors passaran a 

buscar-los/les. La recollida dels cursetistes es farà 2 minuts abans de la hora de 

finalització del curset i sempre dins del vestidor.  

- Cada grup tindrà un vestuari assignat. Caldrà respectar aquesta assignació per complir 

les limitacions d’aforament.  

- Distància de seguretat: per mantenir les distàncies de seguretat obligatòria entre 

persones, aquest any, els acompanyants dels alumnes no podran esperar a l’interior 

de la instal·lació.  

- Neteja i desinfecció de vestidors periòdica.  

- Disminució de grups per franges horàries. 

- Els acompanyants, nens/es, monitors i socorristes hauran de dur la mascareta SEMPRE 

per tota la instal·lació, únicament se la podrà treure el nen/a en el moment de realitzar 

l’activitat. 

- Es crearan grups de convivència, és a dir, els grups no tindran relació amb altres grups 

ni monitors. 

- L’espai de l’activitat sempre serà el mateix evitant desplaçaments, canviar de carrer o  

massa aproximació als usuaris.  

- El material es desinfectará després de cada ús. 

- Les dutxes de vestidors romandran tancades. 

- Només podrà accedir un acompanyant amb els nens/es de menys de 7 anys, a partir 

d’aquesta edat (inclòs els de 7), els curstistes entraran sols a la instal.lació. 

 
 
ENTRADES I SORTIDES: 
Per evitar aglomeracions, els cursetistes accediran als vestidors 20 minuts abans de l’inici de 
l’activitat. Aniran acompanyats d’un adult fins els 6 anys i hauran d’entrar sols a partir dels 7 
anys. 
5 minuts abans de l’inici de l’activitat, el monitor passarà per cada un dels vestidors, de manera 
esglaonada, a recollir els alumnes que ja estiguin canviats. 
L’acompanyant del cursetista que està realitazant l’activitat a piscina no podran accedir als 
vestidors fins dos minuts abans de la finalització de l’activitat. Així, evitarem que els 
acompanyants que entren a piscina, coincideixin amb els que surten.  
Al finalitzar l’activitat, els monitors seran els encarregats d’entregar el seu grup al vestidor 
corresponent. 
 
 
 



DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS: 
S’assignarà una zona per deixar les tovalloles, que sempre serà la mateixa, i un espai a la piscina, 
que sempre serà el mateix pel grup. 
 
 
NORMATIVA I MATERIAL: 
Tot els cursetistes hauran de signar la declaració responsable de COVID19 a recepció. 
És obligatori que els alumnes vagin amb xancletes fins el més aprop possible de la piscina. 
Les tovalloles s’han de deixar a la zona assignada amb un mínim de separació, juntament amb 
la mascareta dels nens i nenes, que hauran de portar – la possada sempre, excepte mentre es 
realitza l’activitat. 
Es mantindrà la distancia amb altres grups, amb el socorrista i amb altres usuaris. 
Si algun nen necessita anar al lavabo, haurà d’anar sempre amb les xancletes posades, 
acompanyat pel socorrista, intentant que el nen o nena ho fasi sense ajuda. 
Degut a les mesures preventives, els cursetistes s’hauran de dutxar a casa i només es podran 
utilitzar els vestidors per canviar-se.  
 
 
DATES D’INICI: 
 
La data d’inici dels cursets serà: 

- Per als cursetistes de l’any passat: 14/09/2020. 
- Per als nous cursetistes: 28/09/2020. 

 
*Els nous cursetistes també tindran l’opció de començar a partir del 14 de setembre si ho 
desitgen, abonant la part proporcional del mes.  
 
 
NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE CURSETS: 
Els pagaments seran domiciliats a principi de cada trimestre. 
La sol·licitud de baixa o modificació del curset ha de ser notificada del curset ha de ser notificada 
de forma presencial a dia 25 de mes anterior  a la facturació del trimestre. No es pot comunicar 
per telèfon. En el moment que es causa la baixa, el cursetista perd el dret de plaça. 
No es retornarà cap tipus d’import una vegada començat el curset.  
Els rebuts retornats s’hauran d’abonar a recepció amb el corresponent recàrrec de devolució. 
Els estris bàsics que han de portar els nens són: mascareta, banyador, tovallola, casquet de bany, 
xancletes i/o peücs-xancletes. 
 

 


