
	

	

	
	
 
 
Quin objectiu té aquesta activitat? 
És una activitat fisicosocial que pretén afavorir les relacions entre pares, mares 

i infants tot oferint diferents experiències que incideixen en el desenvolupament 

psicomotriu del nadons. El tècnic proposa els exercicis individuals i col·lectius 

que es desenvoluparan segons la progressió de cada nadó. L’activitat es fa 

amb un acompanyant. 

 

Com accedeixo al club? 
A cada alumne se li donarà el carnet de l’activitat a l’inici de curs. Els 

pares/acompanyants hauran de portar-lo per accedir al club 30 minuts abans 

de l’inici de l’activitat. 

 
Què cal portar per fer l’activitat? 
Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany tant per al nen o nena com per 

a l’acompanyant. 

 
Disposo d’armariets per guardar la roba del meu fill mentre es fa la 
classe? 
Sí, disposem d’armariets per guardar la roba. És necessari portar un cadenat, 

el qual, per raons de seguretat, recomanem que sigui de combinació i de 6 mm 

de gruix. 

 
Quina és la durada del curs? 
La durada del curs és d’octubre a juny, seguint el calendari escolar. Durant les 

vacances de Nadal, Setmana Santa i l’última setmana de juny no es faran 

classes. 

 

A quin vestidor ens hem de canviar? 
Recomanem fer servir els vestidors de la planta –2, ja que l’entrada i la sortida 

de l’activitat es faran per la porta de la piscina petita. El vestidor número 3 és el 

femení i el número 4, el vestidor masculí. 

Natació nadons 



	

	

 

 
 
Puc fer fotos i filmacions de l’activitat? 
No, durant les classes no es poden fer fotos ni filmacions, però durant el curs hi 

haurà un dia de portes obertes en el qual podran accedir els familiar i es 

podran fer les fotografies i les filmacions pertinents. 

 

A quina hora podem entrar al club si no en som abonats? 
15 minuts abans de l’inici del curset podeu accedir al club amb el carnet i 

canviar l’infant al vestidor o al mateix recinte de la piscina petita, ja que en el 

mateix espai de la piscina petita disposem de canviadors. Els cotxets que 

s’utilitzin per portar els nens hauran de quedar-se a la zona habilitada que hi ha 

al passadís d’entrada de la piscina petita. 

 

El meu fill o filla entra sol a la piscina? 
No, aquest curs requereix la presència de pare, la mare o un familiar de l’infant, 

de manera que és obligatori que els nens facin l’activitat amb un acompanyant. 

  

On recullo el nen quan acaba la classe? 
En aquest curs no hi ha recollida dels nens, ja que van en tot moment 

acompanyats per un familiar. 

 

Puc accedir a la piscina a veure la sessió? 
L’activitat es fa únicament amb les dues persones autoritzades per nen, però 

una vegada l’any hi ha una jornada de portes obertes perquè pugueu veure 

l’evolució que adquireixen els infants al llarg del curs.  

 
Si té alguna malaltia a la pell pot accedir a la piscina? 
Cal confirmar amb el dermatòleg que no hi ha risc de contagi (en cas contrari, 

no porteu l’infant a l’activitat) i informeu-ne els tècnics. 

 

 

 



	

	

 

 

 
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 coordinador de l’àrea mitjançant el correu 

electrònic ncubells@claror.cat 

 
És necessari algun permís per fer l’activitat?  
És important tenir el permís del pediatre per fer els nostres cursets. 

 

Els nens es dutxen a la piscina? 
Abans i després d’accedir a la piscina, tant els infants com els acompanyants 

es dutxaran a les dutxes del recinte de la piscina, per la qual cosa cal portar 

tovallola i sabatilles de dutxa. A l’hivern, recomanem fer servir una gorra d’abric 

per a quan se surti del club. 

 
Si vull modificar alguna dada personal o bancària o em vull donar de 
baixa com ho haig de fer? 
Qualsevol modificació de dades personals o bancàries, com també una 

possible baixa, s’ha de comunicar abans del dia 25 de cada mes. S’ha de fer 

personalment, per tal d’enregistrar la signatura de l’interessat. 

Cal estar al corrent de les quotes per poder accedir a l’activitat. 

 

 
*És obligatori l’acompliment de la normativa del club i el seguiment de les 
indicacions de tot el personal que hi treballa. 
 

Si necessites aclarir algun dubte més, envia un correu electrònic a 

ncubells@claror.cat 

 
 
 


