
Normativa d’accés i funcionament
Cursets de Natació

Accés al centre per a la realització dels cursets

- Grup peixets: el monitor/a de vestidor recollirà al grup a l’entrada del centre (pare/mare i nen/a) i els portarà al 
vestidor assignat per canviar-los la roba 15 min. abans del començament del curset. Disposaran de 10 min. per 
utilitzar el vestidor abans de l’entrada d’un altre grup.

- Grups cavallets: el monitor/a de vestidor recollirà al grup a l’exterior del centre 10 min. abans del 
començament del curset i els portarà als vestidors infantils perquè es canviïn de roba, ajudant-los en tot allò 
que sigui necessari, ja que els pares/mares d’aquests grups no podran accedir al centre. A partir dels set anys, 
els nens/es que així ho desitgin poden fer servir els vestidors generals corresponents a cada sexe (els armariets 
funcionen amb cadenat).

• És recomanable que el nen/a porti una motxilla petita (amb el seu nom) per deixar la seva roba. Els grups de 
peixets aquesta motxilla se l’haurà d’emportar el pare/mare per deixar lliure el vestidor i facilitar la neteja i 
desinfecció. Les motxilles dels grups de cavallets es guardaran en un lloc segur.

• Una vegada canviats de roba seran conduïts per un circuit marcat i segur a la piscina.

Finalització i sortida del curset

• Tots els nens/es realitzaran una dutxa bàsica per treure’s el clor, s’assecaran i es canviaran als vestidors 
assignats.

• Les dutxes dels vestuaris estaran habilitades pel seu ús, disposaran de 20 min. per la seva utilització. El 
monitor/a de vestidor vetllarà per tal de poder ajudar al nen/a que ho necessiti.

- Grup infantil peixets: el pare/mare accedirà al centre a l’hora assignada (18:15h, 19:00h o 19:45h segons el 
grup) per canviar-li la roba. Disposaran de 10 min. per fer servir el vestidor abans de l’entrada d’un altre grup.

- Grups infantil cavallets: els monitors ajudaran a eixugar i canviar de roba als nens/es que utilitzin els 
vestidors infantils. La recollida dels nens/es es realitzarà en el mateix lloc que a l’entrada, a l’exterior del centre. 
El monitor/a portarà cada grup i entregarà l’infant als pares/mares. No es deixarà cap infant sortir si el seu 
para/mare o tutor/a no és present en el punt de recollida.

Els infants que hagin de marxar sols de la instal·lació hauran d’entregar la corresponent autorització signada 
pel seu pare/mare/tutor/a.

• Es prega màxima puntualitat també a l’hora de recollir als nens.
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