
	

	

 

 

 

PROTOCOL ACTIVITAT AQUÀTICA PER A EXTRAESCOLARS  

CURS 2021/2022 

 

A causa a les mesures especials de seguretat i protecció front la COVID-19 posem a la vostra 

disposició el següent protocol d’actuació per a la pràctica d’activitat aquàtica.  

 

ENTRADES I SORTIDES RECEPCIÓ I VESTIDORS 

• L’entrada a la instal·lació serà sense aglomeracions. 

• Es faran grups estables a través d’unes proves de nivell, només durant les primeres 

sessions i per raons organitzatives podrien haver-hi canvis de grup que permetin un 

aprofitament de l’aprenentatge de l’alumne. 

• Cada grup tindrà assignats vestidors suficients segons el nombre d’alumnes, on 

s’haurà de respectar l’aforament. 

• S’han habilitat nous vestidors per tal de complir amb les mesures de seguretat 

necessàries, recomanem que els alumnes portin barnús en lloc de tovallola, i 

sabatilles en lloc de peücs per les transicions de vestuaris a piscines. 

• La informació sobre l’assignació dels vestidors es podrà trobar tant a la recepció com 

a les portes d’aquests. 

 

ENTRADES I SORTIDES PASSADISSOS DUTXES I PISCINES 

• Els tècnics d’ Horta Esportiva aniran a recollir els grups a cada vestidor, és molt 

important no deixar sortir als alumnes pels passadissos per no establir contacte amb 

altres alumnes que no pertanyen al seu grup estable.  

• El procés de dutxa d’entrada i sortida es farà dins del recinte de la piscina, controlada 

pels tècnics responsables del grup. 

• Durant aquest període i per motius de prevenció no estarà permès utilitzar les dutxes 

dels vestidors. 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

ESPAIS 

• Durant el transcurs de l’activitat l’espai de treball (carril/carrer) serà exclusiu per al 

grup. 

 

 

MASCARETES 

• Tots els alumnes més grans de 6 anys hauran de portar mascareta fins al mateix 

moment d’iniciar l’activitat. 

• Un cop finalitzada i després del procés de dutxa per treure el clor, s’hauran que posar 

de nou la mascareta per anar als vestidors. 

• Recomanem portar una bossa de roba, paper o plàstic i mascareta de recanvi per si 

es mulla. 

 

PREVENCIÓ 

• Cada grup disposarà d’un espai destinat per deixar les tovalloles, sabatilles i 

mascaretes (alumnes a partir de 6 anys). 

• No es podrà fer ús dels assecadors en cap dels espais de la instal·lació. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

• Cada inscrit haurà de complimentar el full de Declaració Responsable de no patir 

símptomes associats a la COVID19 i fer-ho arribar a coordinació (lliureu-lo a 

recepció). Sense aquest document degudament signat, no serà possible accedir a les 

instal·lacions. 


