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DOCUMENT DE PREGUNTES FREQÜENTS* 
Natació a la comarca i Natació per a nadons 

Consell Esportiu del Baix Camp. Curs 2021 – 2022  
*Algunes recomanacions poden variar en funció del context epidemiològic i/o els canvis legislatius que 
se’n derivin.  

 

No et perdis la reunió informativa del curs 
2021 – 2022: https://youtu.be/ZB-ryk1jVfQ 

 
 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I DELS CURSETS 
Pels nens de 2 anys inscrits a Petits (no nadons), se'ns permetrà acompanyar-los dins la 
piscina, sense entrar a l'aigua? Sobretot els primers dies fins que s'adaptin i coneguin al 
monitor o monitora. 

No. Us haureu d’acomiadar dels infants al vestidor, ja que el procés d’adaptació serà més difícil 
pel vostre fill o filla si l’acompanyeu dins la piscina. 

 

Si apuntem a un infant al grup de nadons i a meitat de curs ja el veiem preparat per passar a 
fer les classes sol al grup de Petits, el podrem canviar de grup? 

Si, podreu fer el canvi, sempre i quan hi hagi places disponibles en el grup de Petits. 

 

Mi hijo es la primera vez que hace natación y tiene 5 años y no sabe nadar, ¿a qué grupo irá? 

El meu nen té 6 anys i ja ha fet cursets de natació a l'estiu ... en quin grup el posareu? 

Distribuïm els infants en funció del seu nivell de natació i no de la seva edat. El primer dia farem 
una petita prova de nivell per determinar en quin grup els posem.  

 

La meva filla farà 1 any a meitat de curs, continuarà en el mateix grup? 

Si, ja que la teva filla, com la resta dels infants del grup, creixeran junts. 

 

Quants nens son per grup aproximadament? 

Com a norma general la ratio és de 1:10. 

 

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. 

 

https://youtu.be/ZB-ryk1jVfQ
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VESTIDORS, ENTRADES I SORTIDES 
El primer dia hem de arribar abans per fer algun tipus de documentació? 

No, tots els tràmits d’inscripció i tota la documentació ja està signada i feta. 

 

¿El primer día tenemos que decir en la recepción que nuestro hijo va al curso de natación? ¿O 
directamente entramos en el vestuario? 

Si no us aturen a la recepció de la instal·lació, entreu directament als vestidors. Tot i així, el primer 
dia hi haurà persones del nostre Consell Esportiu a l’entrada que us ajudaran en tot moment. 

Nosaltres no som socis o usuaris de la piscina, els membres de la recepció tenen un llistat dels 
inscrits/es al curs de natació per així accedir sense problema? 

Si, nosaltres facilitarem un llistat d’inscrits/es als cursets. 

Per accedir a les instal·lacions, ens donareu algun tipus de targeta? 

No, aquest curs no us lliurarem la llicència esportiva (targeta), ja que cap persona de la instal·lació 
us la demanarà per accedir al curset. 

 

Podeu recordar l’horari de recollida i tornada dels nens al Reus Deportiu dijous? Gràcies 

Passarem a recollir els infants de la Natació a la comarca i Petits, uns 10 minuts abans de l’inici de 
la classe i us els retornarem al vestidor, aproximadament uns 60 minuts després. 

 

Si el meu fill o filla entra sol o sola a la instal·lació, hi haurà monitors/es al vestidor per anar 
dient al nens i nenes on van? 

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.  

 

A quin vestuari hem de portar els nostres fills i filles? Al vestidor mixt? O anireu a buscar-los 
als vestidors d’homes i dones? 

Passarem per tots els vestidors assignats als nostres cursets (i que estaran senyalitzats), per tan heu 
de canviar-vos al vestidor que us correspongui. 

 

La nostra filla te 7 anys, i la portarà el pare. A quin vestidor l’haig de canviar? 

Al vestidor d’homes o mixt, senyalitzat a tal efecte pels cursets del Consell Esportiu. 

 

Es podran dutxar? 

A data d’avui els infants que facin cursets al Reus Deportiu SI es podran dutxar. 

A data d’avui, els infants que facin cursets a La Selva del Camp NO es podran dutxar. 

 

L'acompanyant podrà entrar a la dutxa amb el nen?  
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No hi haurà cap problema sempre i quan l’adult porti xancletes, la mascareta posada i mantingui 
la distància de seguretat amb els altres infants i adults. 

 

Els vestidors son els del soterrani, igual que els altres anys? 

Si, al Reus Deportiu son els del subterrani. 

 

Els adults, en el vestidor hem de portar xancletes?  

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. 

 

Es poden deixar les bosses als vestidors? 

Si que es poden deixar, però us recomanem que no deixeu objectes de valor. 

 

Cal portar candau per deixar la roba? 

No, les guixetes i armariets funcionen amb monedes d’1 euros o monedes de 0,50 cèntims 

 

Al Reus Deportiu hi haurà algun lloc per poder deixar el cotxet del nen?. Hi ha armariets per 
deixar les pertinences? 

El cotxet del nadó haurà que quedar-se fora del vestidor a la zona habilitada a tal efecte. 

Hi ha vestidors que tenen a disposició de les famílies armariets o guixetes que funcionen amb 
monedes d’1 euro o de 0,50 cèntims. 

 

Els socis del Pavelló de La Selva podem anar al vestidor que vulguem, oi? 

Recollirem i lliurarem els infants en els vestidors assignats als nostres cursets. No recollirem els 
infants en altres vestidors de la instal·lació. Una vegada acabi el curset podeu canviar-vos on 
vulgueu. 

 

Tinc un nadó de 15 mesos i no puc entrar el cotxet al vestidor, com ho puc fer per canviar-me 
jo? 

El cotxet del nadó haurà que quedar-se fora del vestidor a la zona habilitada a tal efecte. 

Als vestidors trobareu cadiretes de nadons i canviadors per facilitar-vos la tasca, també tindreu a 
la vostra disposició armariets o guixetes que funcionen amb monedes d’1,00 euro o de 0,50 
cèntims. 

 

La porta d'entrada és igual que l'any passat?  

Si, les portes d’accés a la Piscina de La Selva del Camp i al Reus Deportiu són les mateixes que els 
altres anys. 
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Com ho fem, si tenim una filla que fa natació a la comarca i un nadó i els dos participen als 
cursets,  

No patiu està tot coordinat per les hores d’entrada i recollida dels vostres fills i filles. En el moment 
de deixar la vostra filla que fa Natació a la Comarca ens heu de fer saber si la deixem al 
vestidor (amb un altre adult) o us la deixem asseguda a les grades a esperar que acabeu el curset 
amb el nadó. 

 

MATERIAL I EQUIPAMENT 
Per un nen de 2 anys: quin equipament o material es necessita?  

És obligatori que els infants portin: 

1.  Tovallola tipus capa o barnús 

2.  Mascareta posada (reutilitzable o higiènica) excepte els nadons que no hauran de portar-
la. 

3.  Casquet de bany 

4.  Banyador (còmode i adaptable) 

5.  Xancletes (recomanable tipus esclops) 

 

Els infants de 8 mesos han de portar casquet de bany? 

El Reus Deportiu NO obliga als nadons a portar casquet de bany, tot i que recomanem que el 
nadó ja s’acostumi a portar-ne durant el curset. 

En canvi, a la Piscina de La Selva del Camp la normativa indica que TOTHOM ha de portar el 
casquet de bany (independentment de l’edat del nadó). 

 

Els nens de P2 també han de portar mascareta? 

A partir de quina edat cal mascareta? El meu fill té 3 anys i crec que no l'aguantarà posada.. 

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 (encara que tinguin menys de 6 anys) 

 

Els pares hem que portar la mascareta dins l'aigua? 

No, només és obligatori que la porteu fins arribar al vas de la piscina (just abans d’entrar a 
l’aigua i just després de sortir). 

 

Els monitors/es ens indicaran quan el/la nostre/a fill/a ha de portar ulleres per fer el curset? 

Si, si fos necessari per l’aprenentatge del vostre fill o filla. 

 



 

Actualització: 28/09/2021 

 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. 

 

Els nens d’1 any han de portar xancles? 

Depèn. Si el nen o nena ja camina és totalment recomanable. Si el nadó encara no camina, no cal 
que li poseu. 

 

Cal que els nadons portin bolquer aquàtic? 

El bolquer és opcional i depèn de cada nadó. 

 

Poden portar taps per les orelles? 

Si. Serà responsabilitat de cada família posar i treure els taps del seu fill o filla, abans i després 
del curset.  

 

Tema mascareta i casquet: una vegada es treuen la mascareta a la piscina els hi poseu bé el 
casquet?. Es a dir, li tapareu les orelles, etc? 

Si. Els/les monitors/es ajudarem els vostres fills/es en el que calgui pel bon funcionament de les 
sessions. 

 

CANCELACIONS, DEVOLUCIONS I PROTOCOLS COVID 
Si algún día no se puede ir a la clase se podría recuperar otro día? Por ejemplo, si la clase es 
el viernes se puede recuperar el sábado? 

No, no és possible recuperar les classes per causes personals de cada participant. 

No podríem atendre les necessitats de tots/es els inscrits/es als cursets per temes organitzatius i 
pedagògics amb els grups de nivell i per una qüestió d’aforament a la piscina . 

 

Si aquest any hi ha algun període de tancament de les piscines per Covid, com es gestionarà 
per recuperar? L’any passat es va allargar les sessions quan es van perdre sessions i era per 
saber si seria de la mateixa manera. 

Si ens hi trobem estudiarem la forma de fer-ho. Tot i així hem adaptat el calendari i els dies de 
curset, per deixar marge a les recuperacions (si s’haguessin de realitzar). 

 

Si un nen o nena del grup és positiu o positiva per COVID, como es gestionarà el grup? 

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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ALTRES 
¿Podemos aparcar en el parquing? 

El pàrquing del Reus Deporti pertany a AMERSAM i per tant, si voleu aparcar dins del Reus 
Deportiu, haureu d’abonar la tarifa corresponent. 

El pàrquin de la Selva del Camp és gratuït, però amb places limitades. 

 

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. 

 

Jo vull aprofitar a estar dins de la piscina amb el meu altre fill petit mentre el gran fa el curset 
de natació. Això és possible? 

No és gaire 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.  

 

¿Porqué en el Reus Deportiu pueden ver a los niños y en La Selva no? 

És una qüestió de com esta dissenyada cada instal·lació.  

Les vidrieres del Reus Deportiu donen a un bar d’ús públic on la consumició és obligatòria i les 
places limitades. 

Les vidrieres de la Piscina de la Selva donen a l’interior de la instal·lació esportiva Municipal i d’ús 
restringit als usuaris i usuàries. 

 

A la Selva del Camp podrem veure els nens en el curset en alguna ocasió?  

En aquest moment i per normativa COVID, l’Ajuntament de La Selva del Camp no ens ho autoritza. 
Tot i així esperem que tot evolucioni favorablement i que us puguem deixar accedir com fèiem 
altres anys. 

 

Si el niño no se adapta, vomita con los llantos, etc. ¿Qué hacemos? 

Ens coordinarem amb la família i l’equip de monitors/es per ajudar a l’infant a superar la por a 
l’aigua. Us donarem eines per a que pugueu treballar a casa i afavorir un clima de confiança 
quan el nen o nena entri a la piscina. Si teniu algun problema o dubte aviseu per correu electrònic 
a l’Olga Garcia a l’adreça ogarcia@cebc.cat. 

 

En el cas que fem us de les instal·lacions del Reus Deportiu mentre el nen fa el curset el tema 
entrades i sortides com ho hem de fer? 

mailto:ogarcia@cebc.cat
mailto:ogarcia@cebc.cat
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Recollirem i lliurarem els infants en els vestidors assignats als nostres cursets. No recollirem els 
infants en altres llocs de la instal·lació. Haureu de tenir en compte que haureu d’estar presents als 
vestidors a l’hora que recollim i deixem als infants. 

 

Es fan fotografies i es faciliten a les famílies? Voldria tenir-les de record 

En la mesura de lo possible així ho farem. Normalment utilitzarem carpetes compartides al Google 
DRIVE i a les Xarxes Socials (només per aquelles famílies que han autoritzat per escrit en el 
moment de fer la inscripció)  

 

Podem parlar en algun moment amb el monitor? 

En el moment de l’activitat i a al piscina no podeu fer-ho per qüestions organitzatives i pels horaris. 
En cas necessari podreu demanar per escrit cita prèvia per fer-ho, a l’adreça de correu electrònic 
de l’Olga Garcia ogarcia@cebc.cat . 

mailto:ogarcia@cebc.cat

