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CALENDARI
Data de inici: Dilluns 13 de Setembre.
Vacances escolars: Del dimecres 23 de desembre de 2021 fins al
divendres 7 de gener del 2022.
Divendres 10 de gener del 2022 tornem a piscina, inici.
Vacances Setmana Santa: Del dilluns 11 d’abril al dilluns 18
d'abril de 2022.
Dimarts 19 d’abril 2022, tornem a piscina, inici.
Data de finalització: Dimecres 22 de juny 2022.
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NORMATIVES REFERENTS AL COVID-19
Aquest any, a causa de les restriccions de la Covid-19, no és possible
realitzar la reunió anual de les extraescolars, i és per això que us faig arribar
aquest document, on explicaré les coses més importants a tenir presents,
com també tota la normativa que s'ha de seguir arran de la Covid-19.
Totes les mesures que s’exposen a continuació compleixen els protocols en
relació amb les mesures preventives i sanitàries per evitar contagis de la
COVID-19, i són generals per a tots i totes les participants a qualsevol
extraescolar del centre.
Si us sorgeix qualsevol dubte, o teniu alguna pregunta, podeu contactar
amb mi en el següent correu: toni@novaicaria.com
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ASPECTES GENERALS FRUIT DEL COVID
 Hem aplicat mesures necessàries per tal de garantir la màxima renovació d’aire intentant alterar
el mínim les condicions de confort. D’aquesta manera garantim un ambient higiènic.
 L’aigua de la piscina té efecte desinfectant, doncs és una aigua tractada sanitàriament.
 L’aforament de tots els espais estan reduïts complint amb la normativa que vigent en cada
moment i estarà senyalitzada a l’entrada de cada espai. El personal de Nova Icària serà
l’encarregat de controlar l’aforament dels espais.
 És obligatori l’ús de mascareta mentre no es faci activitat esportiva.
 El material compartit es desinfectarà després de cada ús.
 Tots els espais disposen d’unitats de desinfecció i gel hidroalcohòlic o sabó a disposició dels
usuaris
 Tot i així, Nova Icària reforçarà la neteja amb 4 neteges a fons diàries
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ASPECTES IMPORTANTS COVID-19
Les famílies o alumnes majors de 18 anys seran les/els responsables de prendre la temperatura
dels/les participants abans d'assistir a l'activitat i comprovar que no presenten cap símptoma
compatible amb la Covid-19.
Abans de venir a l'activitat:
o Els/las participants no poden tenir una temperatura igual o superior a 37,5º.
o Tampoc poden tenir cap símptoma relacionat amb la Covid-19.
o A més a més, cap persona pot accedir si:
 Està en aïllament per ser positiu o per haver estat en contacte amb algú positiu de Covid-19.
 Està a l'espera dels resultats d'una PCR o una altra prova de diagnòstic de Covid-19.
 Conviu amb una persona diagnosticada de Covid-19.
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SI UN/A PARTICIPANT PRESENTA POSSIBLES SÍMPTOMES DE COVID-19

o Si és durant l'activitat, es contactarà amb les famílies perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en
contacte amb el vostre CAP.
o Si és fora de l'activitat, haureu de contactar amb el vostra CAP de referència.
o En qualsevol dels dos casos, si hi ha sospita de Covid-19, se li haurà de fer una prova PCR el més
aviat possible.
o A l'espera que es tinguin els resultats, el/la participant i els seus convivents han de fer aïllament
domiciliari i no podran realitzar l'activitat.
o El grup de convivència d'aquest possible cas, podrà seguir fent l'activitat amb normalitat fins que
es tinguin els resultats de la prova.
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o En el cas que es confirmés un cas de Covid-19 en algun dels participants, i es considerés que
aquest ha estat en contacte estret amb el grup en les últimes 24h, tot el grup de convivència
deixaria de realitzar l'activitat.
o Si tot el grup s'hagués de confinar 15 dies, es donarà la opció de recuperar les classes perdudes
més endavant. En cap cas es retornaran els diners.

Cada curs serà considerat un "grups de convivència", i els seus membres podran relacionar-se entre
ells sense limitacions.

Altres aspectes importants:
o A les zones de les activitats, únicament podran accedir-hi els/les participants.
o Els acompanyants no podran romandre a dins de la instal·lació, i no serà possible utilitzar la grada
i recepció.
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o Serà obligatori assistir al centre amb mascareta, tant alumnes i familiars.
o Els alumnes hauran de portar mascareta en el trajecte dels vestidors fins la piscina.
o Cal portar una ampolleta de gel hidroalcohòlic.
o El material utilitzat serà desinfectat després de cada ús.

Les famílies són coneixedores del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i accepten
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de
l'activitat. Així mateix, entén que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són
responsables de les contingències que pugui ocasionar-se amb relació a la pandèmia durant
l'activitat.
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FUNCIONAMENT DE LA TARGETA D’ACCESS
Per accedir al curs i els vestidors tindreu una targeta amb el
nom del cursetista, que el mateix centre os facilitarà i passarlo per el punt de control d’accés.
-La targeta es operativa 20 minuts abans des de l’hora
d’inici del curs. Si volguéssiu entrar mes aviat l’accés
restarà denegat.
-Per poder entrar novament, continuarà sent operativa
fins 10 minuts després de la finalització del curs. Passat
aquest temps restarà inoperativa i tindreu que passar per
recepció per poder-vos identificar.
- En cas de pèrdua d’aquesta targeta es farà una nova amb un cost de 3€.

AV. Icària, 167 08005 Barcelona Tel. 93 221 25 80 toni@novaicaria.com
www.novaicaria.com

ACCÉS ELS VESTIDORS, RECOLLIDA I TORNADA DELS ALUMNES
La zona replà escala ascensor queda anul·lada com a zona d'espera. Per evitar aglomeracions i tenir
les distancies de seguretat. La zona d’espera serà dins dels vestidors que es troben a la planta-1
ZONA REPLÀ ESCALA ASCENSOR

PORTA
VESTIDORS
PLANTA -1

ZONA PEUS NETS
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ACCÉS ELS VESTIDORS (NADONS)
La zona replà escala ascensor,
tindreu l’ascensor disponible per
anar els familiars del nadons amb el
cotxet els vestidors d’abonats. En
aquest vestidors els adults ús
podreu canviar. Planta 2 vestidor
femení, Planta 3 Masculí. Una
vegada estigueu canviats tindreu
que anar a la zona replà escala ascensor. El tècnic prendrà la temperatura
corporal del nado i adult. Els cotxets els tindreu que deixar a la zona replà
escala ascensor al costat de la porta.
Disposem de canviadors de nadons
els vestidors i a la mateixa piscina.
Recordeu que els adults teniu que
portar casquet de bany i banyador i
les sabatilles que siguin de ús
exclusiu per piscina.
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L’accés es realitzarà baixant l’escales. Una vegada arribeu tindreu que canviar-vos en els
vestidors que tindreu assignats segons el curs que estigueu apuntats en la següent llistat:
Curs..... Nat-06 ....... Petits A ........
Curs..... Nat-15 ....... Petits B ........
Curs..... Nat-07 ....... Petits A ........
Curs..... Nat-22 ...... Infants A .......
Curs..... Nat-26 ...... Infants B .......

alumnes de 2 a 3 anys ........... dilluns i dimecres ............. 17:30 a 18:15 ............ Vestidor 6
alumnes de 4 a 6 anys ........... dilluns i dimecres ............. 17:30 a 18:15 ............ Vestidor 5
alumnes de 2 a 3 anys ........... dilluns i dimecres ............. 18:15 a 19:00 ............ Vestidor 3
alumnes de 7 a 10 anys ......... dilluns i dimecres ............. 09:45 a 10:30 ............ Vestidor 5 nois i 6 noies
alumnes de 11 a 13 anys ....... dilluns i dimecres ............. 19:00 a 19:45 ............ Vestidor 4 noies i 3 nois

Curs..... Nat-16 ....... Petits B ........ alumnes de 4 a 6 anys ............. dimarts i dijous ............... 17:30 a 18:15 ............ Vestidor 6
Curs..... Nat-09 ....... Petits A ........ alumnes de 2 a 3 anys ............. dimarts i dijous ............... 18:15 a 19:00 ............ Vestidor 3
Curs..... Nat-23 ...... Infants A ....... alumnes de 7 a 10 anys ........... dimarts i dijous ............... 18:15 a 19:00 ............ Vestidor 4 nois i 5 noies
Curs..... Nat-17 ....... Petits B ........
Curs..... Nat-11 ....... Petits A ........
Curs..... Nat-18 ....... Petits B ........
Curs..... Nat-24 ...... Infants A .......
Curs..... Nat-28 ...... Infants B .......

alumnes de 4 a 6 anys ................. divendres.................... 16:45 a 17:30 ............ Vestidor 6
alumnes de 2 a 3 anys ................. divendres.................... 17:30 a 18:15 ............ Vestidor 5
alumnes de 4 a 6 anys ................. divendres.................... 17:30 a 18:15 ............ Vestidor 4 i 3
alumnes de 7 a 10 anys ............... divendres.................... 18:15 a 19:00 ............ Vestidor 6 noies i 5 nois
alumnes de 11 a 13 anys ............. divendres.................... 19:00 a 19:45 ............ Vestidor 4 noies i 3 nois

Curs..... Nat-29 ...... Infants B .......
Curs..... Nat-25 ...... Infants A .......
Curs..... Nat-19 ....... Petits B ........
Curs..... Nat-14 ....... Petits A ........
Curs..... Nat-20 ....... Petits B ........
Curs..... Nat-21 ....... Petits B ........

alumnes de 11 a 13 anys ...............dissabte ..................... 09:00 a 09:45 ............ Vestidor 4 noies i 3 nois
alumnes de 7 a 10 anys .................dissabte ..................... 09:45 a 10:30 ............ Vestidor 5 nois i 6 noies
alumnes de 4 a 6 anys ...................dissabte ..................... 10:30 a 11:15 ............ Vestidor 4
alumnes de 2 a 3 anys ...................dissabte ..................... 11:15 a 12:00 ............ Vestidor 3
alumnes de 4 a 6 anys ...................dissabte ..................... 11:15 a 12:00 ............ Vestidor 6
alumnes de 4 a 6 anys ...................dissabte ..................... 12:00 a 12:45 ............ Vestidor 5
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Només un adult podrà accedir a la instal·lació per poder
ajudar a canviar a l’alumne i un cop entregat haurà
d’abandonar el centre esportiu.
Una vegada canviats els alumnes romandran a l’espera en
els vestidors amb la mascareta posada i amb l’hidrogel per
que els tècnics els vinguin a recollir.
El tècnic pujarà als alumnes de manera esglaonada fins a la
piscina. I els pares hauran de marxar del centre.
En cas de que arribeu tard avisareu a recepció per que el
socorrista vagi a buscar l'alumne. La zona de peus nets els
familiar no poden passar.
Per recollir als alumnes, l’adult haurà d’esperar al mateix
vestidor on l’ha entregat. En cap cas, al replà de l’escala
ascensor.
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EQUIPACIÓ DELS ALUMNES
-Casquet de bany
-Sabatilles, recomanen els alumnes a partir de 2 anys tipus crocs per
la seva facilitat de col·locació.
-Recomanable barnús o ponxo.
-Ulleres a partir dels 4 anys.
-Bolquers específics per l’aigua.

IMPORTANT
-Posar el nom a les equipacions
-Les soles de les sabatilles han de estar netes i no venir
del carrer posades.
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NORMES GENERALS
-Canviar els alumnes els vestidors.
-No canviar-los en la recepció o la zona del replà escala ascensor.
-Una vegada canviats no podran estar a la recepció, romandran als
vestidors.
-Els familiars han de ser puntuals a l’inici i finalització del curs.
-No podran passar els alumnes a la piscina abans del horari del curs.
-En cas d’arribar tard, cal comunicar-lo a recepció per que el
socorrista vagi a buscar l’alumne.
-Cal fer servir la targeta especifica (si teniu la del any passat,
continuarà sent operativa).
-Els familiars que no siguin abonats no podran entrar al recinte de
piscina per la pràctica de la natació.
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NORMES ESPECIFIQUES SANITÀRIES NO COVID

-Els alumnes que tinguin problemes: Gastrointestinals, refredats,
febre, infeccions oculars, ferides per abrasions, ferides obertes i
ferides sense crosta. No podran realitzar les sessions.
-Per evitar contagis, es important que reviseu tot el cos per localitzar
mol·luscos o berrugues. Fins que no tingui l’alta mèdica no podran
realitzar les sessions.
-Portar els peus Nets.
-Les ungles de peus i mans retallades.
-Tota l’equipació que estigui en condicions higièniques adequades.
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ELS NOSTRES CURSOS
Nadons ....................................... de........................ 3 mesos fins 2 anys
Petits A ...................................... de....................................... 2 a 3 anys
Petits B ...................................... de....................................... 4 a 6 anys
Infants A .................................... de..................................... 7 a 10 anys
Infants B .................................... de................................... 11 a 13 anys
Joves .......................................... de................................... 14 a 17 anys
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Nadons de 3 mesos fins 2 anys
Descripció
Curs que es fa conjuntament amb els familiars dels alumnes. Tindreu a la vostra disposició un
tècnic que us guiarà en tot moment sobre els exercicis i com realitzar-los. La durada de cada
sessió es de 30 minuts. S’imparteix a la zona de la banyera.
Objectius
Que treballin les percepcions sensorials. Que puguin distingir colors i formes. Que puguin
desenvolupar-se físicament. Començaran a fer desplaçaments, moviments de cames i braços i
amb el temps seran capaços de fer immersions.
Recomanacions
Portar bolquers aquàtics, casquet de bany de lycra. Recomanen una setmana abans, que el bany
del nador, baixeu la temperatura progressivament fins arribar els 30 graus centígrads, que es la
temperatura de la nostra piscina. Els familiars es poden canviar els vestidors d’adults que es
troben en la planta 2 femení i 3 masculí. Els cotxets es tenen que quedar a la zona replà escala
ascensor. Al curs te que venir un adult per alumne, en cas de voler entrar dos familiars, un es
quedarà fora i un altre dintre de l’aigua. Podeu tornar-vos.
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Petits A de 2 a 3 anys
Descripció
Per primera vegada els alumnes aniran sols. El màxim d’alumnes son de 8. Sempre el tècnic estarà
ficat a l’aigua i un socorrista vigilant des de fora. Les sessions son de 45 minuts. S’imparteix a la zona
de la banyera.
Objectius
Es treballa la psicomotricitat i coordinació. En aquestes edats es molt important el joc, que facilitarà
assolir els objectius. Es fa servir com element de flotació el xurro i les etapes finals del curs els
alumnes neden sense material.
Recomanacions
Les primeres sessions els familiars poden fer el curs conjuntament per evitar ploreres.
Progressivament els familiars han de donar pas al tècnic fins que l’alumne s’adapti i agafi confiança.
Els familiars finalment començaran a deixar sols els alumnes. Cal portar bolquers aquàtics, si encara
no poden controlar. Recomanen portar crocs, que facilita a l’alumne la seva col·locació.
Preferentment barnús o ponxo, la tovallola no saben com posar-la.
Important que una setmana abans mentalitzar-lo que l’activitat es positiva. No donar-li de menjar
productes enfalagosos, que no puguin digerir correctament. Evitar talls de digestió. Si per alguna raó
venen amb la cara pintada preguen li renteu abans de fer el curs.
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Petits B de 4 a 6 anys
Descripció
El màxim d’alumnes son 12. El tècnic estarà fora de l’aigua i un socorrista vigilant. Les sessions
son de 45 minuts. S’imparteix al carrer 1 de 20 metres de distancia i una fundaria màxima de
1,50 metres.
Objectius
Es divideix la sessió en tres fases. Primera, tècniques mes bàsiques de la natació. Peus de crol,
peus d’esquena, respiració. Segona, treball físic, nedar distancia amb material, xurros i taules.
Tercera, jocs dirigits salts i girs e immersions, farem servir catifes aquàtiques, pilotes, anelles
d’immersió. El sumatori d’aquestes fases te com a resultat una bona tècnica de natació en els
diferents estils i una capacitat física alta.
Recomanacions
Recomanen que a casa agafin la responsabilitat de fer-se la bossa. Casquet de bany, ulleres,
sabatilles, preferentment barnús o ponxo, la tovallola no saben com posar-la.
Important que una setmana abans mentalitzar-lo que l’activitat es positiva. No donar-li de
menjar productes enfalagosos, que no puguin digerir correctament. Evitar talls de digestió. Si
per alguna raó venen amb la cara pintada preguen li renteu abans de fer el curs.
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Infants A de 7 a 10 anys
Descripció
El màxim d’alumnes son 12. El tècnic estarà fora de l’aigua i un socorrista vigilant.
Les sessions son de 45 minuts. S’imparteix al carrer 1 de 20 metres de distancia i una
fundaria màxima de 1,50 metres.
Objectius
Es divideix la sessió en tres fases. Primera, tècniques de la natació. Peus de crol i
esquena, moviment dels braços, corregir tècniques deficients, saltar de cap
correctament. Segona, treball físic, nedar distancies amb taules, pullboys o sense
material. Tercera, jocs competitius exercís per equips amb pilotes, catifes
aquàtiques, anelles d’immersió. Resultat de la sessió tècniques correctes i una
capacitat física alta.
Recomanacions
Recomanen que a casa agafin la responsabilitat de fer-se la bossa de piscina. Ser
puntuals.
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Infants B de 11 a 13 anys
Descripció
El màxim d’alumnes son 12. El tècnic estarà fora de l’aigua i un socorrista
vigilant. Les sessions son de 45 minuts. S’imparteix al carrer 1 de 20 metres de
distancia i una fundaria màxima de 1,50 metres.
Objectius
Es divideix la sessió en dos fases. Primera, tècniques de la natació. Crol, esquena
i braça, corregir tècniques deficients, saltar de cap correctament, fer els viratges
corresponents per cada tècnica. Segona, treball físic, nedar distancies amb
taules, pullboys o sense material. Fer exercicis per parelles amb diferents estils.
Bussejar tota la piscina o distància màxima que puguin. Resultat de la sessió
capacitat física alta i tècniques de crol, esquena i braça realitzades correctament.
Recomanacions
Que siguin puntuals i responsables.
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DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS I RECOMANACIONS DELS CURSOS
Joves de 14 a 17 anys
Descripció
El màxim d’alumnes son 10. El tècnic estarà fora de l’aigua i un
socorrista vigilant. Les sessions son de 45 minuts. S’imparteix al carrer 1
de 20 metres de distancia i una fundaria màxima de 1,50 metres.
Objectius
Nedar correctament els quatre estils, crol, braça, esquena i papallona,
amb els seus viratges corresponents. Preparació tècnica per
competicions i aigües obertes. Tècniques de socorrisme amb exercicis de
arrossegaments. Bussejar tota la distancia de piscina. Condicionament
físic i capacitat aeròbica alta. Nedar llargues distancies.
Recomanacions
Que siguin puntuals i que es prenguin el curs com un entrament seriós.
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ESQUEMA DE LA PISCINA

4
3
2
1
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ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR AMB COMPTE
-Si volguéssiu donar-vos de baixa, al tindreu que fer abans del 20 de cada mes, a la recepció del
centre. Si el feu fora d’aquesta data, passaran el rebut per el banc.
-Informar-vos que després de cada sessió els alumnes que no siguin abonats no es poden quedar a
la piscina.
-En cas de oblidar-vos el banyador per normativa sanitària no podran fer servir la roba interior, com
calçotets o calcetes.
-Recomanen els alumnes de 2 a 3 anys fer servir sabatilles tipus crocs i evitar les tipus sivella o
xancletes xineses. Aquest tipus de calçat es complicat per que es puguin posar i rellisca amb facilitat.
-En cas que el vostre fill/a tingui algú tipus de limitació, discapacitat o qualsevol altre alteració física o psicològica que
pugui ser important poseu-vos en contacte amb coordinació per e-mail: toni@novaicaria.com Tindrem màxima discreció.
-Per qualsevol consulta personal preguem el feu de forma personal i evitar-lo parlar davant d’altres familiars o alumnes.
-Els nous alumnes tindran els nous carnets que es donaran del 12 al 31 setembre
-Els alumnes de l’any passat podran fer servir els carnets de l’anterior temporada.
-Si perdeu en carnet tindreu que adquirir un altra amb cost addicional de 3€.
-Tots els nostres tècnics estan titulats amb una dilatada experiència en el sector del ensenyament aquàtic, així mateix
amb tots els requisits que la normativa actual indica.
- La temperatura de l’aigua es de 30 graus centígrads i la temperatura externa està, 2 graus per sobra de l’aigua.
-Per qüestió de normativa de la protecció de dades i drets de imatge, teniu que demanar permís al mateix socorrista si
voleu fer fotos dintre del recinte de piscina.
- La desinfecció de la nostra piscina sobte per procés de la sal.
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Agraïm la vostra confiança que depositeu amb tots
nosaltres.
Recordeu que podeu visitar la nostre web
www.novaicaria.com
Per qualsevol consulta amb teniu el següent
e-mail:
toni@novaicaria.com
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