DOCUMENT DE PREGUNTES FREQÜENTS*
Natació a la comarca i Natació per a nadons
Consell Esportiu del Baix Camp. Curs 2020 – 2021
*Algunes recomanacions poden variar en funció del context epidemiològic i/o els canvis legislatius que se’n
derivin.

Es poden deixar les bosses als vestuaris?
Si que es poden deixar, però us recomanem que no deixeu objectes de valor.
Els meus fills tenen 9 anys poden entrar una ronyonera a la piscina per posar-hi la mascara
mentre fan la classe de natació.
Els infants i joves que fan NATACIÓ A LA COMARCA poden portar la mascareta dins d’una
bosseta, un necesser o la poden portar lligada a la tovallola o barnús.
Els adults, en el vestuari hem de portar xancletes o es referiu si entrem a la part de dutxes?
Els adults no poden entrar a la zona de dutxes amb sabates de carrer. Dins dels vestidors i al
passadís exterior es poden portar sabates de carrer.
Els nens de P2 també han de portar mascareta?
Els infants que facin NATACIÓ PER A NADONS (que van acompanyats amb l’adult) no cal que
portin mascareta.
Els infants i joves que facin NATACIÓ A LA COMARCA (amb un/a monitor/a i sense l’adult) han de
portar obligatòriament mascareta per accedir a la piscina)
Els majors de 8 anys si tinguessin febre una vegada canviats, aviseu de seguida als pares que
estarem fora?
Si una vegada començat el curset algun infant presenta símptomes o no pot continuar amb
l’activitat, us avisarem immediatament per telèfon per a que el vingueu a buscar al vestidor.
Es podran dutxar?
A data d’avui els infants que facin cursets al Reus Deportiu es podran dutxar.
A data d’avui, els infants que facin cursets a La Selva del Camp NO es podran dutxar.
A partir de quina edat cal mascareta?
Els infants que facin NATACIÓ PER A NADONS (que van acompanyats amb l’adult) no cal que
portin mascareta.
Els infants i joves que facin NATACIÓ A LA COMARCA (amb un/a monitor/a i sense l’adult) han de
portar obligatòriament mascareta per accedir a la piscina.
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Enguany hi ha carnet per accedir?
Els/les monitors/es us donaran la llicència esportiva (carnet) a partir del 15 d’octubre.
Els responsables del Reus Deportiu i La Selva del Camp no us demanaran el carnet abans
d’aquesta data.
Puc venir a acompanyar al nen amb la nena de 9 mesos al cotxet?
Si per causes de força major no podeu deixar el germà petit a càrrec d’una altra persona ho
podeu fer, però en tot cas el cotxet del nadó haurà que quedar-se fora del vestidor a la zona
habilitada a tal efecte.
De totes maneres intenteu respectar al màxim la norma d’1 acompanyant per infant dins del
vestidor.
L'acompanyant podrà entrar a la dutxa amb el nen? (7anys)
No hi haurà cap problema sempre i quan l’adult porti la mascareta posada i mantingui la
distància de seguretat.
Nenes menors de 6 entenc que no cal mascareta
Els infants que facin NATACIÓ PER A NADONS (que van acompanyats amb l’adult) no cal que
portin mascareta.
Els infants i joves que facin NATACIÓ A LA COMARCA (amb un/a monitor/a i sense l’adult) han de
portar obligatòriament mascareta per accedir a la piscina)
S’ha de portar el xurro i la taula?
No caldrà portar el material per fer els cursets de natació. El Consell Esportiu del Baix Camp
desinfectarà després de cada ús tot el material esportiu utilitzat.
Si ho desitgeu podeu portar el vostre material, però no és necessari.
Dos cosins poden venir acompanyats per un mateix adult?
No hi ha cap problema. Fins i tot és recomanable per evitar les aglomeracions als vestidors.
Els nens/es que han d'anar sols, on esperem el pares?
Les famílies que porten infants majors de 8 anys han d’esperar-se fora de la instal·lació evitant les
aglomeracions i mantenint les distàncies de seguretat.
Pels nadons fa falta casquet de bany?
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El Reus Deportiu no obliga als nadons a portar casquet de bany. En canvi, a La Selva del Camp la
normativa indica que TOTHOM ha de portar el casquet de bany posat a l’entrar al vas de la
piscina.
Com podrem saber el nivell al qual pertanyen?
Envieu un correu electrònic a la coordinadora de l’activitat ogarcia@cebc.cat i ella us respondrà
els dubtes que tingueu respecte el grup del vostre fill o filla.
Els nens de més de 8 anys esperaran sols al passadís exterior a que vinguin els monitors?
Correcte.
A vegades volen anar a veure els tiets, padrins o un dels progenitor, etc. des del Reus Deportiu
es veu des de l'entrada principal, entenc que ara no hi pot anar ningú excepte l'acompanyant?
A data d’avui el Reus Deportiu no ha limitat l’aforament de les persones que veuen els cursets des
del BAR de la piscina, però us recomanem que eviteu les aglomeracions i que feu torns si voleu
entrar a veure el curset.
Tanmateix, actualment no espot accedir a la zona dels vidres del Reus Deportiu.
Sempre hi haurà algú per regular les entrades al vestuari per no solapar grups?
Els/les monitors/es ajudaran en tot moment a qui li faci falta en les estones d’intercanvi de grups,
però confiem amb la responsabilitat de les famílies per seguir els protocols d’accés als vestidors.
Un nen de 8 anys pot portar una tovallola sense caputxa sense necessitat d'haver de ser un
barnús?
No hi ha cap problema. Des del Consell Esportiu del Baix Camp us hem donat recomanacions
d’acord amb la nostra experiència.
Es pot entrar amb cotxet entenc per el grup de nadons, o no?
El cotxet del nadó haurà que quedar-se fora del vestidor a la zona habilitada a tal efecte.
Si un niño del grupo da positivo en COVID, como se gestionará el grupo?
En tot moment seguirem les indicacions de les autoritats sanitàries i us informarem per telèfon si el
grup del vostre fill o filla s’ha de confinar.
Como se si mi hijo ira a P2 nadons o P2 petits?
Aquesta opció l’ha escollit la família. Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb l’Olga Garcia al
correu electrònic ogarcia@cebc.cat .
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Hi haurà monitors que els ajudin?
Els/les monitors/es ajudaran en tot moment a qui li faci falta en les estones d’intercanvi de grups,
però confiem amb la responsabilitat de les famílies per seguir els protocols d’accés als vestidors.
He entès que un cop canviat el nen amb la roba de bany ens hem d’esperar al passadís és
correcte? Gràcies
Correcte. Abandoneu els vestidors el més ràpid possible i espereu-vos al passadís exterior evitant
les aglomeracions i mantenint les distàncies de seguretat.
Però el primer dia hem de venir a l’ hora que vam triar i vosaltres valorareu el nivell i llavors
ens avisareu si canvia de nivell?
L’horari l’ha escollit la família. Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb l’Olga Garcia al correu
electrònic ogarcia@cebc.cat .
En la Selva no se pueden utilizar las duchas no?
A data d’avui, els infants que facin cursets a La Selva del Camp NO es podran dutxar.
Quina es la ratio de nens / monitor? mes o menys?
Com a norma general la ratio és de 1:10.
Que pasa si un niño da positivo en COVID entre dos sesiones, que pasa con el grupo?
En tot moment seguirem les indicacions de les autoritats sanitàries i us informarem per telèfon si el
grup del vostre fill o filla s’ha de confinar.
Si un dia no podem venir hem d’avisar?
No és obligatori, però és millor avisar per correu electrònic a l’Olga Garcia a l’adreça
ogarcia@cebc.cat.
Un dels pares es pot quedar a l'entreno?
No és recomanable que les famílies interactuïn amb l’infant durant el curset, moltes vegades
s’interfereix negativament en la tasca educativa dels/les monitors/es i en el desenvolupament
òptim de l’infant.
Si ens haguéssim de confinar per positiu al grup com ho sabrem?
En tot moment seguirem les indicacions de les autoritats sanitàries i us informarem per telèfon si el
grup del vostre fill o filla s’ha de confinar.
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Per on accedirem el nado i l'acompanyant a la piscina de la Selva, perquè fins ara fèiem ús del
vestuari gran del costat de les piscines?
Heu d’entrar per la porta principal de la instal·lació i dirigir-vos als vestidors de SOCI que us
pertoqui (Home o Dona). Abandoneu el vestidor el més ràpid possible i dirigiu-vos a la piscina .
Recordeu que l’adult ha d’anar amb mascareta i pel nadó no serà obligatòria
Per on s'entra a la piscina de la selva? Grup Petits 3 anys
Heu d’entrar per la porta principal de la instal·lació i dirigir-vos als vestidors que us pertoquin.
Una vegada l’infant estigui canviat, abandoneu els vestidors el més ràpid possible i espereu-vos al
passadís exterior evitant les aglomeracions i mantenint les distàncies de seguretat.
Quants vestuaris s'utilitzaran?
Reus Deportiu: 4 vestidors de la planta baixa (col·lectius). Estaran indicats mitjançant cartells
informatius.
La Selva del Camp: 3 vestidors de col·lectius pels infants + 2 vestidors de SOCI pels nadons.
Estaran indicats mitjançant cartells informatius.
Els que anem amb nadons.. una vegada canviats pugem directament a la piscina??
Correcte. Recordeu que l’adult ha d’anar amb mascareta i pel nadó no serà obligatòria.
La temperatura de l’aigua estarà com sempre?
Les piscines del reus Deportiu i de La Selva del Camp compleixen amb els mínims i els màxims que
marca el Departament de Sanitat. Si voleu fer algun comentari o observació, poseu-vos en
contacte amb l’Olga Garcia al correu electrònic ogarcia@cebc.cat .
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