
Poliesportiu Municipal Marina Besòs  

 

OFERTA CURSETS NATACIÓ  -TEMPORADA 2021/2022- 
 

Inscripcions obertes a partir del 16 de setembre. 
 

Els adults poden inscriure's en qualsevol moment. Els cursetistes infantils, una vegada ha començat el curs, s’han 

d’apuntar de l’1 al 8 de cada mes. 
 

Per realitzar els cursets de natació és necessari ser abonat/da de la instal·lació i el seu import és de 8,59€/mes. 
 

Calendari: Del 4 d'octubre al 22 de juny, adaptant-nos a les vacances de Nadal i de Setmana Santa (calendari escolar), 

així com als festius municipals i nacionals. 
 

Documentació necessària per tramitar la inscripció: (només per a no abonats) 

Fotocòpia del DNI del cursetista (o del llibre de família en el cas dels menors que no el tinguin), fotocopia del DNI del 

pare/mare (de la persona que signi la inscripció. Aquest cas es per a menors de 18 anys), fotocòpia de les dades 

bancàries (cartilla, certificat o document acreditatiu de la titularitat del compte corrent) i fotocòpia del DNI del titular 

del compte corrent en el cas que la persona que signi la inscripció no sigui el titular del compte corrent. L’apartat de 

les dades bancàries l’ha de signar el titular del compte corrent. 
 

Més informació a la recepció del poliesportiu. 
 

 ADULTS (a partir de 15 anys)                                              INFANTS (de 3 a 14 anys)                                                                

                               

QUIN MATERIAL HE DE DUR PER L’ACTIVITAT? 
S’ha de portar el casquet de bany, xancletes i banyador. Degut al desplaca̧ment fins a la piscina recomanem l’ús del 

barnús. El banyador de nen ha de ser tipus slip, no poden portar banyador tipus bermuda ja que afecta a la mobilitat 

dins de l’aigua. Els nens que portin mitjons de goma han de portar xancletes per caminar del vestidor a la piscina. 
 

A QUINA HORA HE DE PORTAR AL MEU FILL/A? 
És estrictament necessari arribar 15 minuts abans de l’inici de la sessió sino el nen/a no podrà realitzar el curset. 
 

ELS NENS I NENES PUGEN SOLS A PISCINA?  
Serà el tècnic responsable del grup qui recollirà̀ als nens i nenes a la entrada de la instal·lació i passarà llista per pujar 

tots junts al vestidor, els retornarà̀ un cop finalitzi la sessió a la sortida del poliesportiu. Els acompanyats no podran 

accedir a la instal·lació. 
 

PODRE ́DUTXAR AL MEU FILL/A DESPREŚ DE L’ACTIVITAT? 
Als vestidors no es deixarà pujar a cap acompanyant per respectar les mesures de seguretat respecte a la COVID-19. Es 

disposarà de monitoratge suficient per ajudar a canviar als nens. Per protocol, l’ús del vestidor només serà per canviar 

de roba al nen/a, no es podrà fer ús de les dutxes. Els nens hauran d’utilitzar els vestidors assignats al seu curset, no 

podran utilitzar els d’abonats. 
 

PODRE ́VEURE LES SESSIONS QUE REALITZA EL MEU FILL/A? 
NO, per evitar aglomeracions i degut a l’aforament restringit per  la COVID-19 no es permetrà veure els cursets com es 
feia abans des del passadís o el restaurant. 
 

INFORMEM QUE: 
 

En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no 
participarà al curset. Així mateix, cal informar de la situació a la instal·lació. Haureu de signar, el mateix dia de la 
inscripció, una declaració responsable respecte a la COVID-19. 
 

A partir dels 6 anys és obligatori l’ús de la mascareta en tota la instal·lació (inclòs als vestuaris), excepte per a la 
pràctica esportiva. 
 

Com a mesura de seguretat i higiene per la COVID-19 els assecadors de cabells romandran fora de servei. 
 

Per motius de seguretat i higiene està prohibit accedir a la instal·lació i als vestuaris amb bicicletes, patins, patinets, 
monopatins i similars. 
 

En el cas dels cursets infantils preguem als acompanyants que evitin aglomerar-se a l'entrada i sortida de la 
instal·lació. 
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Curs Dies Horari 

Iniciació 
Dilluns i dimecres 9:15 a 10:00 

Dimarts i dijous 20:15 a 21:00 

Perfeccionament Dilluns i dimecres 20:15 a 21:00 

Curs Dies Horari 

3 a 5 anys  
Dilluns i dimecres 

17:30 a 18:15 
Dimarts i dijous 

6 a 14 anys  
Dilluns i dimecres 

19:00 a 19:45 
Dimarts i dijous 
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