
 

 

Benvolguts pares i mares, 

Amb aquesta notificació, us volem trametre tota la informació relativa al funcionament i 
desenvolupament de les activitats de natació per aquest curs escolar 2020-2021 marcat 
per la pandèmia de la COVID-19.  

 

1.- Inici activitats 

Els cursets de natació s’iniciaran el dilluns 5 d’octubre segons els horaris i grups 
establerts durant el període d’inscripcions. 

2.- Protocols 

El protocol d’inici de les activitats de natació al CEO s’ha elaborat seguint les 
recomanacions publicades al BOPA sobre les mesures per fer front a la infecció del 
COVID-19. Els documents son el següents: 

1.-  Pla de represa de la pràctica esportiva i de l’esport en relació a la situació sanitària 
del país. 

2.- Avís Covid-19 Activitats extra-escolars. 

Infants menors de 7 anys: 

Accessos 
 

- El CEO oferirà la sala de reunions del CEO com a zona d’ARRIBADA I 
RECOLLIDA dels infants inscrits als cursets de natació. 

- L’entrada dels pares i mares només estarà permesa a la sala de reunions. NO 
podran accedir a cap altra instal·lació. 

- Els infants i els pares i mares hauran de ser molt puntuals tant a l’arribada com a 
la recollida dels infants. 

- Un monitor i una monitora de suport acolliran els infants menors de 7 anys a la 
sala de reunions, els acompanyaran fins als vestuaris on els canviaran i els 
entregaran als monitors de natació.  

- Un cop acabada l’activitat, els recuperaran, els canviaran i els acompanyaran de 
nou a la sala de reunions perquè els pares i mares els pugueu recollir. 

 
Horaris: 
 

- Grups de 17h30 a 18h15 
o ARRIBADA: 17H15 
o RECOLLIDA: 18H45 

- Grups de 18h15 a 19h 
o ARRIBADA: 18H 



o RECOLLIDA: 19H30 
 

Infants a partir de 7 anys: 

Els Infants a partir de 7 anys que corresponen als grups a partir de les 19 hores, 
s’hauran de desplaçar sols pel CEO i s’hauran de canviar sols al vestuari 
corresponent. 

Classes particulars dels dimecres 

Només els pares i mares d’infants menors de 7 anys inscrits a les classes particulars de 
natació dels dimecres, podran accedir als vestuaris per canviar els infants. En canvi, no 
es podran quedar a la instal·lació el temps que duri l’activitat. 

3.- Desenvolupament de l’activitat 
 
- Pels grups d’infants menors de 7 anys, el canvi de grup s’efectuarà al passadís 

del costat de la porta de la piscina. 
- Les classes seran de 40 minuts: no efectuaran piscina lliure a la petita sinó que 

serà el marge de temps per efectuar la dutxa, la recollida i el canvi de grup. 
- El CEO passarà llistat cada dia de cada grup pel control de contactes. 
- Els monitors de suport faran ús SEMPRE d’una pantalla i la mascareta. 
- Els monitors de natació faran ús SEMPRE de la pantalla dins de l’aigua i de la 

mascareta fora de l’aigua. 
- Els infants es dutxaran abans i després de l’activitat a la dutxa de la piscina. 
- Cada grup disposarà d’un banc per deixar les tovalloles i xancles. 
- Els bancs i material es desinfectaran després de cada ús pels monitors i 

socorristes. 
 
4.- Cobrament Quotes 

En el supòsit que algun infant no pugui realitzar l’activitat de natació degut a la COVID-19,  
caldrà justificar-ho enviant copia de la carta lliurada pel Ministeri de Benestar i Salut o un 
justificant mèdic, al correu electrònic activitats@ordino.ad.  

Només en el cas que s’hagin d’anul·lar les classes i/o els casos justificats, es 
descomptaran les classes no efectuades. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

Cecili Núñez Romero 

Cap de secció d’activitats aquàtiques  

mailto:activitats@ordino.ad

