
 

 

MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT 

ESCOLA COMARCAL DE NATACIÓ 

Piscina Municipal de Roses 

 

• L’accés a la instal·lació es permetrà 5 minuts abans de l’inici de l’activitat. 

• Hi ha gel hidroalcohòlic a disposició a l’entrada i a vestidors.  

• Es recomana, sobretot en el cas de les persones menors d’edat, venir amb el 

banyador posat de casa.  

• La sortida de la instal·lació s’haurà de fer, com a molt tard, 15 minuts després 

de l’acabament de la classe.    

• Caldrà complir estrictament amb aquests condicionants horaris d’entrada i 

sortida per evitar la massificació i facilitar la neteja i l’organització de l’activitat.     

• A partir dels 6 anys cal fer servir la mascareta que serà obligatòria en zones 

comunes (passadís, vestidors...). Quan el monitor reculli els alumnes serà el 

moment de treure-la, i en el moment d’entrada a vestidors (ja dutxats o 

esbaldits pels propis monitors) serà el moment de posar-la.  

• Els monitors quan no estiguin dins l’aigua portaran la mascareta posada. 

Recordem que a les activitats dirigides que no hi hagi implicació física també 

cal dur-la com a monitor/a.    

• Tots els grups tindran una zona de trobada dins la piscina i us espai d’aigua 

assignat, de manera que no es barrejaran amb altres grups.  

• El monitor/a passarà llista de forma i guardarà el registre a la fitxa pertinent.  

• El desenvolupament metodològic de la sessió contemplarà el criteri d’activitat 

individual i manteniment del distanciament de seguretat. Cal un ús racional del 

material. Cal evitar trànsits innecessaris a l’entorn de piscina. Cal evitar el canvi 

de vas (de PP a PPP o al revés).   

• Una vegada acabada la classe, els diferents grups/monitors s’organitzaran per 

torns per fer l’esbandit i el retorn a vestidors sense aglomeracions. Els grups de 

3-5 anys i els 6-11 AP faran servir les dutxes Spa i els demés grups les dutxes 

d’entrada. 

• Una vegada acaba la classe es netejarà i desinfectarà el material didàctic 

utilitzat.   



 

• La galeria d’observació té un aforament limitat a 15 persones. Si no es 

garanteixen les mesures de seguretat, s’optarà per eliminar l’accés a aquest 

espai per part dels acompanyants.  

• A l’hivern, es recomana portar gorro a l’hora de sortir de la instal·lació perquè 

no funcionaran els assecadors.  

 

 

MENORS D’EDAT 

 

• Hauran de fer servir els vestidors de grups que s’assignin. 

• El vestidor assignat sempre serà el mateix, durant tot el trimestre. No es 

podran fer servir els vestidors generals d’abonats ni canviar de vestidor. 

• Caldrà deixar la roba i tots els utensilis personals en una bossa d’esport que 

s’haurà de deixar en un dels penjadors. No es pot deixar cap objecte de valor 

als vestidors.  

• Els alumnes hauran d’esperar dins el vestidor assignat fins que el monitor/a 

els reculli. No es pot sortir del vestidor cap al passadís interior que dóna a les 

dutxes d’accés. 

 

 

 


