NORMATIVA COVID-19 ACTIVITATS INFANTILS I CURSETS DE NATACIÓ
.Tots els pares/mares o tutors legals hauran de signar la declaració responsable COV-19, per tal
de donar conformitat a l’ac vitat espor va.
.Tots els nens/nes hauran de portar mascareta quan es moguin per la instal·lació o es dirigeixin
els seus punts de recollida a par r dels 6 anys i recomanable pels més pe ts. Durant l’ac vitat
espor va els nens es trauran la mascareta i man ndrem les distàncies de seguretat. Per
acompanyar els nens al vestuari o cap a l’ac vitat només ho podrà fer un sol adult. També hi ha
la possibilitat de que ja vinguin canviats i evitar l’entrada als vestuaris.
.Abans de qualsevol ac vitat els nens passaran control de temperatura i és farà un rentat de
mans, aquest és repe rà si cal durant l’ac vitat i quan aquesta s’acabi.
.Cal tenir present que s’han intensiﬁcat els serveis de neteja i desinfecció de les nostres
instal·lacions.

FUNCIONAMENT VESTUARIS INFANTILS ÀREA SOCIAL:
Els vestuaris estaran disponibles a par r de les 16:30h i s’hi podrà accedir de manera lliure, si
en algun cas no es poden mantenir les distàncies, demanaríem que ens esperéssim uns
moments i quan sor s algú entrar per evitar aglomeracions.

PUNTS DE RECOLLIDA PÀDEL GIMNÀSTICA, ZUMBA i URBAN DANCE:
.Els alumnes de pàdel del 1er torn, el seu punt de trobada serà a les 17:21 a la terrassa de
l’exterior de l’àrea social, allà prendrem temperatura, farem rentat de mans i començarem
ac vitats. La recollida serà a les 18:13 a les pistes de pàdel (els nens no poden anar sols). Els
del 2on torn, el seu punt de recollida serà a les 18:14 a les pistes de petanca el costat de la
porta d’entrada a les pistes de pàdel, allà prendrem temperatura, farem rentat de mans i
començarem l’ac vitat. El seu punt de recollida serà a les 19:00 a les pistes de pàdel. Els
nens/nes venen amb mascareta, quan comencem l’ac vitat sica ens la treurem. Els grups de
grans el mateix procediment, punt de trobada les 19:05 pistes de petanca.
.La gimnàs ca és realitzarà a la sala Zen (sala de d’alt) i s’hi accedirà per l’exterior. Els dilluns i
els dimecres a les 17:25, a la porta d’entrada serà el punt de recollida, on la monitora prendrà
temperatura, farà rentat de mans i accedirà a la sala. En acabar l’ac vitat els nen/nes es
recolliran al mateix punt de recollida.
.En les ac vitats de Zumba i Urban dance, l’ac vitat és realitzarà a la sala nova, els dimarts i els
dijous a les 17:25, a la porta d’entrada serà el punt de recollida on la monitora prendrà
temperatura, farà rentat de mans i accedirà a la sala. En acabar l’ac vitat els nen/nes es
recolliran al mateix punt de recollida.

PUNTS DE RECOLLIDA PISCINA :
.Per tal de mantenir les mesures de seguretat els grups de piscina funcionarem de la següent
manera:
Grups 1er torn: a par r de les 17:21 cada monitor sor rà a recollir el seu grup al punt de
trobada que serà a la zona de la cartellera animació on hi ha la porta corredera de vidre de l’
àrea social, els nens/nes entraran de manera esglaonada donant un marge de temps entre
grups, el monitor/ra prendrà temperatura, farà rentat de mans i accediran a la piscina. Per la
recollida a par r de les 18:10 cada monitor sor rà amb el seus nens també de manera
esglaonada i s’entregaran el mateix lloc que s’han recollit.

Grup 2on torn: a par r de les 17:30 podran accedir els vestuaris infan ls de l’àrea social i a les
18:05 han de quedar els vestuaris lliures, aquests nen/nes s’esperaran a la zona de davant dels
vestuaris i quan els altres hagin sor t, aniran al punt de recollida que serà a la zona de la
cartellera d’animació on hi ha porta corradera de vidre, els nens/nes entraran de manera
esglaonada donant un marge de temps entre grups, allà els recollirà el seu monitor/ra prendrà
temperatura, farà rentat de mans i accediran a la piscina. Per la recollida a par r de les 18:55,
cada monitor sor rà amb el seus nens també de manera esglaonada i s’entregaran el mateix
lloc que s’han recollit.
DES DE BERGA RESORT, US DESITGEM UN BON INICI DE CURS.

ORGANIGRAMA DE RECOLLIDA AMB ELS MONITORS DE PISCINA:

ENTRADA
Dilluns: 1er torn: 17:21 GRUP ANNA

SORTIDA
Dilluns: 1er torn: 18:07 GRUP ANNA

17:23 GRUP IRIS

18:08 GRUP IRIS

17:24 XAVI. VALL

18:09 GRUP XAVI.VALL

Dilluns: 2on torn: 18:11 GRUP IRIS
18:13 GRUP XAVI.VALL

ENTRADA

Dilluns: 2on torn: 18:55 GRUP IRIS
18:57 GRUP XAVI.VALL

SORTIDA

Dimarts: 1er torn: 17:21 GRUP POL

Dimarts: 1er torn: 18:07 GRUP POL

17:23 GRUP IRIS

18:08 GRUP IRIS

17:24 XAVI. VALL

18:09 GRUP XAVI.VALL

Dimarts: 2on torn: 18:10 GRUP POL

Dimarts: 2on torn: 18:55 GRUP POL

18:12 GRUP IRIS

18:57 GRUP IRIS

18:14 GRUP XAVI.VALL.

18:59 GRUP XAVI.VALL

ENTRADA
Dimecres: 1er torn: 17:21 GRUP POL

SORTIDA
Dimecres: 1er torn: 18:07 GRUP POL

17:23 GRUP XAVI.M

18:08 GRUP XAVI.M

17:24 XAVI. VALL

18:09 GRUP XAVI.VALL

Dimecres: 2on torn: 18:10 GRUP POL

Dimecres: 2on torn: 18:55 GRUP POL

18:12 GRUP XAVI.M

18:57 GRUP XAVI.M

18:14 GRUP XAVI.VALL

18:59 GRUP XAVI.VALL

ENTRADA

SORTIDA

Dijous: 1er torn: 17:21 GRUP POL

Dijous: 1er torn: 18:07 GRUP POL

17:23 GRUP IRIS

18:08 GRUP IRIS

17:24 XAVI. VALL

18:09 GRUP XAVI.VALL

Dijous: 2on torn: 18:10 GRUP POL

Dijous: 2on torn: 18:55 GRUP POL

18:12 GRUP IRIS

18:57 GRUP IRIS

18:14 GRUP XAVI.VALL

18:59 GRUP XAVI.VALL

ENTRADA

SORTIDA

Divendres: 1er torn: 17:21 GRUP IRIS

Divendres: 1er torn: 18:07 GRUP IRIS

17:23 GRUP POL

18:08 GRUP POL

17:24 XAVI. VALL

18:09 GRUP XAVI.VALL

Divendres: 2on torn: 18:10 GRUP IRIS

Divendres: 2on torn: 18:55 GRUP IRIS

18:12 GRUP POL

18:57 GRUP POL

18:14 GRUP XAVI.VALL

18:59 GRUP XAVI.VALL

ENTRADA

SORTIDA

Dissabte: 1er torn: 10:08 GRUP XAVI M.

Dissabte: 1er torn: 10:55 GRUP XAVI.M

Dissabte: 2on torn: 10:57 GRUP XAVI.M

Dissabte: 2on torn: 11:45 GRUP XAVI.M

10:59: GRUP IRIS

Dissabte: 3er torn: 11:48 GRUP XAVI.M
11:50 GRUP IRIS

Dissabte: 4rt torn: 12:40 GRUP IRIS

11:46 GRUP IRIS

Dissabte: 2on torn: 12:38 GRUP IRIS
12:39 GRUP XAVI.M

Dissabte:2 on torn: 13:25 GRUP IRIS

NORMATIVA NADONS COV-19
.Tots els pares/mares o tutors legals hauran de ﬁrmar la declaració responsable COV-19, per tal
de donar conformitat a l’ac vitat.
.En accedir a la instal·lació és prendrà temperatura a l'adult i el nadó.
.Als vestuaris cal mantenir distàncies de seguretat i per baixar cap a la piscina, l’adult cal que
por mascareta. En arriba a la porta d’entrada el monitor l’indicarà quan pot accedir.

