
CURSOS PISCINA. PROTOCOL I MESURES D’ACTUACIÓ CURSOS DE NATACIÓ TEMPORADA 2020-21 

COVID-19 

 

Consideracions Generals: 

Abans d’entrar en detalls, el protocol que es redacta a continuació té com a finalitat establir unes mesures i dinàmiques de treball 

que minimitzin el major possible l’afectació del virus COVID-19. 

L’objectiu principal és que cada grup establert (per nivell, curs o grup de convivència )disposi de la seva zona de vestidors pròpia, 

el seu espai de treball aquàtic propi i les seves vies de desplaçament individualitzades per no intercedir ni entrar en contacte amb 

altres grups diferents. 

En el següent protocol establirem les mesures que ha pres Ca n’Arimon per a garantir la seguretat, atenent a una doble vessant: 

ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ I TIPOLOGIA DE CURSOS. 

 

ESPAIS DE LA INSTAL.LACIÓ: 

- VESTIDORS COL·LECTIUS: 

 

o El centre disposa de 4 vestidors per als usuaris de la piscina. Per tant, només es podran dur a terme 4 cursos per 

a cada franja horària. 

 

o  A  l’entrada de l’espai de vestidors col·lectius disposarem de dispensadors de gel hidroalcohòlic i paper. El seu 

ús serà de caràcter obligatori una vegada s’accedeixi al recinte. 

 

o Cada curs, grup d’edat o grup de convivència en funció de la tipologia de curs disposarà d’un vestidor específic i 

exclusiu. 

 

o Una vegada finalitzi la utilització del vestidor. Ca n’Arimon realitzarà una desinfecció del mateix, per a garantir 

un espai net per al següent grup.  

 

o S’eliminaran els cursos consecutius que requereixen l’ús del mateix vestidor. 

 

 

 

- CARRILS DE NATACIÓ: 

 

o Cadascun dels 4 grups coincidents en una mateixa franja horària disposarà d’un espai personalitzat per a deixar 

les tovalloles i les xancletes. Aquest espai és desinfectarà un cop finalitzat el curset. 

 

o Si els 4 grups coincidents requereixen utilitzar la piscina de 25m, s’establiran 2 carrils a banda i banda de la 

piscina per a garantir el distanciament entre grups. Els 2 grups del mateix carril treballaran en sentit contrari per 

a tenir zero interferència en moments d’explicació de l’exercici. 

 

- PASSADISSOS D’ACCÈS: 

 

o L’accés de la piscina tant en l’entrada com a la sortida es farà amb un decalatge de 30-45” per a evitar 

interferències a l’hora d’accedir a la piscina i als vestidors.  

 

 



CURSOS ESCOLARS EN HORARI NO LECTIU: EXTRAESCOLARS. 

 

o Es faran les divisions dels grups per nivell o per curs. Una vegada separats mantindran el mateix grup/mateix 

vestuari i mateix monitor durant tot el curs. 

 

o En aquest cas per a evitar massificacions de pares i barreja de grups crearem la figura del MONITOR DE 

VESTIDOR que serà el mateix monitor que s’encarregarà del curs de natació. 

 

o Aquesta tipologia de cursos només s’oferirà en la franja horària de les 17h de la tarda. Sent les 16:45h l’horari 

d’entrada als vestuaris i sent les 18:00h l’horari de recollida per part dels pares.  

 

o Eliminem la figura del pare rotatiu responsable (permanències). 

 

o El cost d’aquest curs serà de 42€ trimestrals (IVA inclòs ) per a cobrir el cost del monitor de vestidors i la nova 

logística de seguretat. 

 

 

Aquest protocol pot estar sotmès a canvis en funció de les necessitats del centre o noves pautes establertes pels estaments 

governamentals.  

 

 


