NORMATIVA INTENSIUS NATACIÓ 2021

cem tordera

NOU PROTOCOL COVID-19
Si el tècnic detecta alguna afecció contagiosa o presència d'algun problema dermatològic sense avís
previ, el nen/a no podrà realitzar l'activitat aquest dia i es dirà immediatament als pares, o responsable
legal.
El pare/mare o tutor legal haurà d’entregar signada a l’inici de curs una declaració responsable conforme
el nen/a està en perfectes condicions de salut per realitzar l’activitat.
En accedir al club, es pendrà la temperatura al nen/a, si és superior a 37,5º no podrà realitzar l’activitat.
Hidrogel desinfectant obligatori a l'entrada dels nens dispensat pels monitors.
S’han augmentat les hores de neteja de la zona d’aigües.
Hem espaiat els horaris entre grups per evitar que hi hagi contacte entre grups.
La zona de dutxes no es podrà utilitzar per evitar aglomeracions amb altres usuaris.
Cada grup tindrà una zona del vestuari concreta.
La mascareta és obligatòria a les entrades, sortides, a l'interior del vestuari i als desplaçaments per la
piscina pels nens i nenes majors de 6 anys i els tècnics.
Recomanem que portin barnús amb butxaca, d’aquesta manera podran guardar la mascareta.
Durant les sessions, no es compartirà material entre nens/grups i es mantindrà la distància de seguretat
entre nens, programant activitats i sessions adaptades a la situació.
Després de cada sessió el material serà desinfectat.
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a tenir en compte
L’activitat aquàtica dels nens està regida per una metodologia pròpia anomenada “APRÈN JUGANT”
Diferenciem 7 grups de treball en funció del nivell dels alumnes.
El nivell de cada nen i nena es determinarà a partir de 4 ítems:
No sap nedar: tortuga i calamar
Mostra autonomia a l’aigua: sardina i dofí
Té coordinació d’estils: orca i tauró
Controla els diferents estils: perfeccionament

normativa
Demanem que es respectin els horaris d’entrada i sortida per evitar conflictes d’ús amb altres activitats.
Horaris: els nens/es hauran d’estar 10 minuts abans de l’inici de l’activitat per entrar als vestidors.
Sortiran 15 minuts aproximadament després de finalitzar els cursets.
La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris o grups segons el nombre d’inscripcions.
Per entrar és necessari accedir amb la pulsera pel torn.
La roba haurà d’estar marcada amb el nom per tal de facilitar el seu reconeixement.
Els nens i nenes únicament han de portar el material necessari per realitzar l’activitat de piscina: casquet de bany, banyador, ulleres, sabatilles de piscina, tovallola.
Els nens i nenes fins als 8 anys van a vestuaris col·lectius, a partir dels 9 anys han d’anar sols al vestuari
masculí o femení.
Recomanem als nens que no portin objectes de valor, en cas que es perdin o trenquin, Cem Tordera
no es fa responsable dels objectes perduts.
Àccura realitzarà fotografies per mostrar als pares i mares l’activitat Aquàtica del seu fill o filla.
Les avaluacions es tornaran signades a l’inici de cada trimestre, per tal de poder continuar valorant
l’evolució del nen/a durant tot el curs.
El pagament de la matrícula i del 1r trimestre es farà en efectiu o targeta en el moment de la
inscripció a recepció.
S’hauran de portar les dades bancàries per tal de poder domiciliar els trimestres restants.
Qualsevol baixa s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes anterior a la renovació del trimestre
vinent.
S’ha de comunicar a recepció qualsevol problema important que pateixi el nen/a.

