
	

	

	
 
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. 
 
Què cal portar per fer l’activitat? 
Banyador, tovallola o barnús, xancletes i casquet de bany. 
 
A quina hora podem entrar al club si no en som abonats? 
20 minuts abans de l’inici del curset podeu accedir al club per la porta exterior i 
canviar-vos amb l’infant al vestidor. 
  
On es fa l’activitat? 
L’activitat es fa a la piscina petita. Per accedir-hi des del vestidor haureu de passar 
per la piscina blava i pel passadís fins a la piscina verda. 
 
Podem fer la sessió amb l’infant tots dos progenitors? 
La sessió està pensada i dissenyada per fer-la amb un infant i un acompanyant. 
Atesa la convivència amb altres activitats i les dimensions de la piscina, només es 
permetrà l’accés d’un acompanyant a l’aigua.  
 
Quins són els vestidors que hem d’utilitzar? 
Els vestidors de la zona blava són els més adients per a l’activitat de natació en 
família, ja que l’activitat es fa amb un acompanyant adult. Hi trobareu armariets per 
poder desar les vostres pertinences. 
 
Quina és la temperatura de l’aigua? 
La temperatura de l’aigua de la piscina en la qual es fa l’activitat és de 31 ºC. 
 
Quants nens hi ha per grup? 
La ràtio de l’activitat és de 8 infants i 8 acompanyants. 
 
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 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. 
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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. 
 
Puc utilitzar l’ascensor si vaig amb cotxet? 
Sí, et deixem la clau a recepció per poder-lo utilitzar. 
 
Sempre ha de venir el mateix progenitor o acompanyant?  
No cal, l’acompanyant pot canviar, però només hi pot anar un per sessió. 
 

 


