
   
 

 

NATACIÓ ESCOLAR - E. E. LLOR - CURS 2020-2021 

                                                   

Benvolgudes famílies,  

 

Amb el desig que hagueu gaudit d’unes merescudes vacances, l’equip de l’’Escola Esportiva Llor us 

donem la benvinguda al nou curs 20/21 de natació escolar, que es posarà en marxa el proper DILLUNS 

28  de SETEMBRE.  

 

Aquest any serà excepcional, però estem il·lusionats  i confiats per afrontar amb garanties una tornada 

a l’activitat física i esportiva de manera responsable. Aquesta tornada de ben segur que generarà 

incerteses i que molt probablement es veuran canvis en la manera de fer d’algunes rutines, però amb 

l’esforç i la col·laboració de tots/es en l’aplicació de protocols i mesures davant de la pandèmia, 

aconseguirem la reactivació esportiva tan esperada. 

 

Volem reafirmar-nos en la importància de la pràctica d’activitat física per la prevenció i la millora de la 

salut i més en els moments actuals on els nostre sistema immunològic ha d’estar preparat. És 

important no deixar de moure’ns, igual d’important és fer-ho de manera segura. Sabem que els 

nostres esportistes després d’aquest llarg període d’inactivitat estan impacients per a practicar 

l’activitat i/o l’esport que els entusiasma. 
 

DIES I HORES D’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT DE NATACIÓ 
 

Aquest curs, per tal de garantir la seguretat en el desenvolupament de l’activitat, hem modificat 

lleugerament algun horari. Les franges disponibles per a realitzar l’activitat de natació són les 

següents: 

De dimarts a divendres de 17.00h a 17.45h. 

De dilluns a divendres de 18.00h a 18.45h. 

Dissabtes: 

De 09.30h. a 10.15h. i de 11.00h. a 11.45h. adreçat als alumnes de P4, P5 i Educació Primària. 

De 10.15h. a 11.00h. i de 11.45h. a 12.30h. adreçat a nadons i alumnes de P3.  

 

PREUS DE L’ACTIVITAT I GESTIÓ DE QUOTES 

Aquest curs no hi haurà augment de quotes. La facturació de l’activitat, es realitzarà en 3 quotes de 

74,16€ que es cobraran trimestralment els mesos de novembre, gener i abril.  

 

INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 
 

Alumnes del curs passat: Ho podeu fer mitjançant el correu electrònic secretariaee@fundaciollor.cat 

confirmant el dia i hora d’assistència i comunicant qualsevol canvi en les vostres dades generals. 
 

Alumnes nous en l’activitat: A partir del dia 14 de setembre, caldrà demanar cita prèvia al telèfon        

93 640 60 00 Ext. 3 (en horari de 15.00h a 19.00h)  per fer la inscripció presencialment. 

Full de declaració de responsabilitat: el primer dia d’assistència caldrà portar aquest full 

degudament complimentat i lliurar-lo al professor/a. (Adjuntem model). 

Les places són limitades. 

L’activitat es podrà cancel·lar si el nombre d’inscrits no és suficient per realitzar-la. 
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PROTOCOL D’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT DE NATACIÓ 
  

 

D’igual manera que les escoles han establert els seus protocols de gestió de la pandèmia, a l’Escola  
Esportiva, aplicarem en consonància els protocols específics. Els aspectes principals del protocol són 
els següents:  
 
ENTRADA I SORTIDA DEL RECINTE 
 

✔ Hem adaptat els horaris d’entrada i sortida de les activitats (d’acord amb l’horari lectiu), així 
com els punts d’accés per tal d’evitar una afluència elevada de persones. 

✔ L’entrada i la sortida al recinte de l’escola es farà per la porta principal de consergeria. A partir 
de les 19.00h s’utilitzarà la porta del monument del Pau Gasol. 

✔ Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial de primària accediran al recinte escolar amb 
l’acompanyament d’un únic familiar. La resta d’alumnes ho faran acompanyats d’un 
responsable de l’Escola Esportiva. 

✔ Es podrà entrar al recinte per anar als vestidors entre 10-15 minuts abans de començar 
l’activitat. 

✔ Un familiar dels alumnes d’educació infantil i cicle inicial podrà tornar a accedir al recinte 5 
minuts abans d’acabar l’activitat per tal d’ajudar als seus fills/es. Cal respectar acuradament 
els horaris d’entrada al recinte. 

✔ Mentre duri l’activitat els familiars hauran de romandre fora de l’escola. 
 
VESTIDORS 
 

✔ Els alumnes de la primera franja horària (17.00h a 17.45h) utilitzaran els vestidors de la 
piscina, respectant els espais assignats. 

✔ Els alumnes de la segona franja horària (18.00h a 18.45h) utilitzaran els vestidors del 
poliesportiu a l’entrada i els habituals de piscina a la sortida. Els acompanyants dels alumnes 
d'educació infantil i primer cicle de primària s’hauran d’emportar la bossa i els alumnes a partir 
de tercer de primària entraran a la piscina amb les seves bosses . 

✔ Dutxes: No es podrà fer ús de les dutxes del vestidor, els alumnes/as es dutxaran al pediluvi de 
l’interior de la piscina. 

✔ Mascareta: Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte,  a l’entrar als vestidors i a la 
piscina. En començar l’activitat els alumnes deixaran la mascareta dins d’un sobre o bossa de 
plàstic d’ús particular (L’han de portar de casa i ha d’estar marcada amb el seu nom).  

 
La participació a l’activitat de natació escolar comporta l’acceptació i compliment d’aquest protocol i la 
normativa establerta per l’escola.  
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte a l’adreça francescberenguer@fundaciollor.cat.  
 
Cordialment, 
 
 
 
      Francesc Berenguer                                                                                                       Joan Valls 
Coordinador Natació Escolar                                                                                   Dir. Escola Esportiva 
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