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HIGIENE
Quan hem de dur la mascareta ?
Serà obligatòria a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys
(si no hi ha contraindicacions) durant l'entrada i la sortida,
independentment del compliment de la distància física de seguretat i
als desplaçaments dels grups pel club. Cada excursió l’hauran de portar
posada mentrestant ho es realitzi cap activitat.

Els infants es dutxaran ?
No. Aquest any degut a la impossibilitat de mantenir la distància de
seguretat a les dutxes sumant a la dificultat de la desinfecció continua
d’aquestes, els infants no es dutxaran.

Els infants es canviaran ?
Sí. Al sortir de la piscina tindreu la possibilitat de que els vostres fills i
filles es canviïn el banyador per una muda seca. Només li heu de
comunicar al monitor/a del grup.

Cada quant es rentaran les mans els infants ?
Els infants es rentaran les mans amb sabó, o bé amb gel hidroalcohòlic,
abans d'iniciar i al acabar cada activitat, sigui quina sigui. També ho
faran al arribar i al marxar del club i abans i després de dinar.

Com actuem amb la crema de sol ?
Tots els nens i nenes haurien d’ arribar al club amb una aplicació de
crema ja feta a casa. Abans d’ entrar a la piscina , els monitors /es del
grup, tot fent servir mascareta, ajudaran als infants a fer una segona
aplicació. Les cremes aquest any les guardarà cada nen/a a la seva
motxilla i se l’enduran a casa diàriament per portar-la a l’endemà .
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HÀBITS I RUTINES
Com actuem amb la crema de sol ?
A l’hora de l’entrada dels infants, els grups estaran distribuïts en
diferents ubicacions del club per evitar aglomeracions.
Pel que fa a les sortides , es faran esglaonades cada 15 minuts a partir
del es 17:00.
Disposareu d’un mapa setmanal tot indicant aquestes ubicacions i
horaris per grups.

Com beuran aigua els infants ?
Els infants, per beure aigua, hauran de dur una ampolla o
cantimplora, tal i com marca la normativa, d’ús exclusiu i individual.
Agafaran aigua de les fonts del club, degudament desinfectades.

Els mes petits faran migdiada ?
Sí . Disposaran d’un espai tranquil i una estona per descansar amb les
seves màrfegues corresponents que es desinfectaran després del seu
ús.

Els mes petits han de dur muda de recanvi ?
Sí . El grup dels Babys (3-4 anys) hauria de portar una muda de recanvi
per qualsevol incident que pogués passar durant el campus. Aquesta
roba la recolliran les monitores el primer dia i la guardaran fins al darrer
dia de l’infant, si no s’ha utilitzat abans.
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ÀPATS
Els infants esmorzaran ?
No. Cal que els nens i nenes vinguin esmorzats de casa. No obstant
dinarem ben d’hora. D’altra banda, si es queden a l’acollida si que
podran esmorzar durant aquesta estona .

Berenaran els infants ?
Sí. Entregarem berenar a tots els infants abans de marxar del campus.
4 dies faran entrepà i suc i els dijous faran “bolleria”.

Menús i al·lèrgies .
Els menús seran preparats per l’equip de cuiners i nutricionistes del
restaurant del club.
Si algun nen/a pateix alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria, només
cal indicar-ho alhora de fer la inscripció per tenir-ho present. També
us recomanem que l’indiqueu aquesta dada al monitor/a del grup.
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ACTIVITATS
Com es formen els grups ?
Els grups els formem pel curs de l’infant, o el que és el mateix ,per any
natural. Per exemple, tots els nens i nenes de l’any 2015 aniran junts,
tot respectant els grups de convivència.

Els infants han de venir amb el banyador posat de
casa?
Sí. Donat que l’aforament de la piscina aquest any és limitat,
necessitaríem que els infants vinguessin amb el banyador posat de
casa per optimitzar temps.

Es duran a terme les sortides ?
Sí, aquest any prioritzarem sortides a entorns naturals i espais oberts.

Quines activitats es realitzaran a la piscina ?
Aquest any la piscina torna a ser com abans de la Covid19, classes de
natació als matins i piscina lúdica a la tarda. No obstant, a més a més,
hi haurà moments que els grups realitzaran activitats dirigides pels
monitors en les quals implícitament hi haurà treball de tècnica de
desplaçament aquàtic.

Fareu anglès ?
Sí. Els grups realitzaran activitats en anglès durant el campus.
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MATERIAL
Què passa si perdem la gorra ?
A la recepció del club es podrà comprar una altra per un preu de 3,00€.

Quin dia entregarem la samarreta del campus ?
La samarreta s’entregarà el mateix dia de l’excursió.

Quin tipus de bambes cal portar ?
Cal que els infants portin calçat esportiu de sola llisa per no fer malbé
la sorra batuda de les pistes de tennis. Per experiència recomanem
bambes tipus “Stan Smith” .

Cal portar ulleres de piscina o barret de bany ?
No, les ulleres de piscina i el barret de bany no son obligatoris, només
recomanables per aquells/es que ho puguin necessitar.
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ENTREGA I RECOLLIDA D'INFANTS
Què passa si un dia arribem tard ?
Si al matí s’arriba tard, s’haurà d’informar a la recepció del club per tal
de que un responsable porti a l’infant amb al seu grup de convivència.

Què passa si els ve a buscar algú diferent als tutors ?
En aquest cas, el monitor/a del grup ha d’estar assabentat. Us preguem
que entregueu una nota al responsable del grup. Si no rebem aquesta
nota, no entregarem a cap infant. Agrairíem que ens féssiu arribar
aquesta informació ja que és una mica desagradable no poder entregar
a l’infant a un familiar per no tenir la informació necessària .

