
	

	

 
 
Quin és el punt de trobada? 
La porta exterior de l’administració del centre és el punt de trobada a principi de 
temporada i cada primera setmana de mes per als nous inscrits. 
 
Què cal portar per fer l’activitat?	
Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany. 
 
A quina hora podem entrar al club si no en som abonats? 
15 minuts abans de l’inici del curset podeu accedir al club per la porta exterior i el 
joves poden canviar-se al vestidor.  
 
El meu fill o filla entra sol a la piscina? 
Un cop canviats, el tècnic de l’activitat els estarà esperant a la piscina en la qual es 
fa l’activitat. 
 
Puc entrar a la piscina per veure les sessions? 
Per garantir el bon funcionament de l’activitat i preservant el confort dels joves i 
dels clients, tenint en compte que l’espai no està preparat per tenir espectadors, no 
es podrà entrar a la piscina per veure el desenvolupament de l’activitat. Si teniu 
alguna necessitat especial, poseu-vos en contacte amb el responsable de l’àrea. 
 
Si té alguna malaltia a la pell pot accedir a la piscina? 
Cal confirmar-ho amb el dermatòleg. En el cas de molluscum, s’ha de presentar un 
escrit del metge confirmant que s’han tractat i que ja no hi ha perill de contagi. 
 
Puc fer alguna consulta al tècnic? 
I tant, però per tal d’evitar interrupcions en el transcurs de la classe preferim que 
concertis una entrevista amb el responsable o coordinador de l’àrea a través dels 
correus electrònics dperez@cancaralleu.cat, ljulia@cancaralleu.cat o 
mharo@cancaralleu.cat.  
 
Quins són els vestidors dels joves que fan curset? 
Els vestidors de col·lectius que hi ha a la zona verda (P-1 i P-2) són els que han 
d’usar fins als 16 anys. El coordinador us indicarà en quins espais us podeu ubicar. 
 
Quants nens hi ha per grup? 
La ràtio dels joves de 12 a 16 anys és de 12 nens per un tècnic. 
 
Es pot recuperar una classe en un altre grup d’un altre dia? 
Quan els motius de l’absentisme siguin aliens a Can Caralleu, la sessió no es 
podrà recuperar. Els altres grups tenen una ràtio màxima que no es pot superar i 
les recuperacions de sessions la poden alterar. 

Natació joves 



	

	

 
 
Puc apuntar-me a un grup que no em correspon per edat? 
Inicialment, tots els alumnes s’han d’inscriure en el grup que els correspon per 
edat. En el cas que es detecti la necessitat de canvi, podeu adreçar-vos al 
coordinador de torn o al responsable de l’àrea per valorar un possible canvi.  
 
Si no en soc abonat, em puc quedar al centre mentre el meu fill o filla fa 
l’activitat? 
No. Podeu esperar el vostre fill o filla la cafeteria del centre. 
 
Els joves es dutxen després de l’activitat? 
Al vestidor hi ha tres dutxes a la vostra disposició perquè els joves es dutxin en 
acabar l’activitat. 
 
Se’n pot fer una prova? 
Dirigiu-vos al responsable de l’àrea a través de l’adreça electrònica 
dperez@cancaralleu.cat i concerteu-hi un dia per fer una prova de l’activitat. 
 
Es participa en competicions? 
No. És una activitat utilitària amb l’objectiu d’adquirir una bona tècnica d’estils de 
natació. 


