
                Club Natació Caldes 
 

 

 
 

 

NORMATIVA PER ALS CURSETS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR TEMPORADA 2014-15   

                                                  - SETMANAL -       
 

Normativa dels cursets:  
 
-Els cursets es faran respectant el calendari escolar de Caldes  de Montbui (dies festius,lliure disposició...) 

-Per la manca d’espai als vestidors, cada nen/a només podrà entrar als vestuaris  amb un adult. 
-Els cursets de natació  s’agrupen per nivells d’aprenentatge , no per edat de naixement ni curs escolar. 

- Els nens/es es podran agrupar amb AMPA de diferents escoles. 
-Els nens/es podran ser canviats de grup pel coordinador de piscina durant tot l any i les vegades que es cregui convenient en 
funció del seu nivell d’aprenentatge i en benefici de la seva millora esportiva. 
-Les ràtios de cada curset són : P2 de 8 nens/es, nivell baix de 9 nens/es  i  de nivell mig/alt de 12 nens/es. 
-El CN CALDES durant tota la temporada fa captació de nens/es per a l’escola de natació , en aquest cas el coordinador de 
natació parlarà amb els pares per informar-los. 
-La durada del cursets del nivell baix (nens/es que neden amb ajuda de material de flotació i auxiliar)  serà de 30 minuts  , els 
cursets de  nivells mig (mitja piscina sense material ) y alt (una piscina sencera)  serà de 45 minuts. 
-S’ha d’accedir als vestidors amb temps suficient (10-15 minuts) per tal d’estar canviats i preparats per entrar a fer l’activitat a 
l’hora indicada.  
-L’activitat de natació comença puntualment a l’hora establerta. Sempre 5 minuts abans de l’inici del curset, un responsable de 
vestidors passarà a buscar els nens/es. 
-Si algun nen/a arriba tard al vestidor i el curset ja ha començat , s’haurà d’esperar junt amb l’acompanyant al vestidor fins que 
arribi la persona responsable de portar-lo a la piscina.  
-El responsable de vestidor és l’únic responsable i encarregat d’anar a buscar als nens/es i retornar-los novament. Els pares han 
de ser puntuals a la tornada dels nens. El responsable de vestidors ha de minimitzar la seva presencia als vestuaris. 
-L’activitat de natació comença i acaba quan el tècnic ho indica, els nens/es no poden entrar al recinte aquàtic ni a l’aigua sense 
l’autorització del tècnic.  
-Els acompanyants no poden entrar ni veure el curset dins del recinte aquàtic, (ni grades , ni vestidors) però han d’estar 
localitzables de forma ràpida i fàcil per a qualsevol problema que pogués sorgir.  
-Els acompanyants que facin ús de la instal·lació a l’hora de l’activitat no poden molestar ni donar indicacions als seus fills ni als 
monitors/es. 

-El coordinador/a de l’activitat és l’únic responsable de parlar amb els pares/mares o acompanyants sempre que hi hagi 

alguna incidència, dubte, ......  Podeu preguntar a la recepció el Club qui és el responsable en aquell moment. 
-El nen/a que realitza el curset de natació i  que no és soci del CN CALDES , pot realitzar el curset de natació el dia i hora 
marcada segons  l’acord que s’ha arribat amb l´AMPA , en cap cas podrà gaudir de les instal·lacions fora del seu horari de curset. 
-El monitor/a determinarà el nivell de cada nen/a. 
 

Material per a l’Activitat:  
 
Motxilla d’esport amb:  
 
- Banyador d'una sola peça , Casquet de bany , Sabatilles de piscina ,  Barnús o tovallola.  

* Recomanem que tota la roba vagi marcada amb el nom, cognoms i escola del nen/a i dins d’ una motxilla.  
 
 

Llistats i informació necessària:  
 
- El responsable de l’AMPA proporcionarà via adreça electrònica al CNCALDES , els llistats d’ alumnes que fan l’ activitat. La data 
límit de la entrega de la llista definitiva serà el dissabte ,  dia 20 de setembre del 2014. 
 
-Als llistats haurà de constar les següents dades:  
 
    Cognoms i Nom dels nens - Nom de l’ Escola - Curs escolar -Grup classe - Dia de l’ activitat - Hora de l’ activitat.  
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Aspectes a tenir en compte per part del responsable de l’AMPA. 
 
-El responsable de l’AMPA és l’interlocutor ÚNIC i directe amb el responsable del CN Caldes. Des del Club no podem atendre a 
tots els pares/mares dels nens/es que assisteixen als cursets. 
 
-El responsable de l’AMPA és el responsable d’informar els pares/mares dels horaris de cursets, dies festius i possibles 
excepcions que hi pugui haver al llarg del curs escolar. 
 
-Un/a nen/a no podrà gaudir de l’activitat si pateix alguna malaltia o infecció (mol·luscs, etc.) que pugui perjudicar la pròpia 
salut o la dels companys, fins que porti una autorització mèdica; s’ha de comunicar a través del responsable de l´AMPA. 
 
-En cas d’algun/a nen/a amb necessitats educatives especials: hiperactiu/va, amb problemes de personalitat, amb deficiències 
motrius, amb problemes d’ integració social, etc; s’ha de comunicar al Club a través del responsable de l’AMPA. 
 
-En cas d’algun/a nen/a amb pors a l’aigua i sobretot, nens amb necessitats educatives especials o nens amb antecedents nuls 
d’activitat aquàtica o immigrants (que no parlin català ni castellà) es comunicarà a través del responsable de l´AMPA. 
 
El justificant mèdic tindrà valor , quan estigui en possessió del responsable del CN CALDES.  
  
 

Vestidors: 
- Cal respectar la normativa  d’higiene i la seguretat de les instal·lacions.  Són fonamentals pel correcte funcionament de les 
activitats. 
 
Dates de l’activitat:  
 
- INICI DE CURSETS: Dia 1 d’octubre del 2014 ( inclòs ). 
- FI DE CURSETS: Dia 23 de juny del 2015 ( inclòs ). 

 

Períodes no lectius:  
- NADAL: Del 24 de desembre del 2014 al 7 de gener del 2015 ( ambdós inclosos ). 

- SETMANA SANTA: Del 28 de març al 6 d’abril del 2015 ( ambdós inclosos ). 

 

Entrega d’informes:  
- Del 15 al 19 de juny del 2015.  

 

Jornada de portes obertes: 
-Del 15 al 19 de desembre del 2014 i del 15 al 19 juny del 2015. 

 

Dies festius: 
- Dilluns , 13  d’octubre del 2014 -  Festa local. 
- Divendres , 3 de novembre del 2014 -  Lliure Disposició. 
- Dilluns , 8 de desembre del 2014 - Immaculada.  
- Dilluns , 16 de febrer del 2015 – Lliure Disposició. 
 - Dilluns , 30 d’abril del 2015 - Lliure Disposició. 
- Divendres , 1 de maig del 2015 – Dia del treballador. 
- Dilluns , 25 de maig del 2015 - Festa Local. 
 

Atentament. 
 
- Coordinador de l’ Àrea Aquàtica del CN CALDES : Jose Muñoz Martínez.          


