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                                                                    Sabadell,  2 d’octubre de 2020 
 
Benvolgudes famílies d'Educació Infantil i Primària, 
 
Aquest curs 2020-21 iniciem els cursets de natació al Club Esportiu Malibú dins 
d’horari lectiu. Els alumnes aniran amb el seu grup i cada grup utilitzarà el seu 
vestidor, seguint normativa d’higiene i seguretat sanitària. A continuació us 
detallem el material necessari que han de portar els vostres fills el dia de piscina 
i les normes de funcionament que ens envia el club. 
 
A nivell d’escola demanem que el dia que toca piscina tots els alumnes han d’anar 
amb el xandall de l’escola i que vinguin esmorzats de casa. 
 
Nota: Aquest curs no es podran repartir galetes als nens un cop finalitzada 
l’activitat de piscina. Recomanem que els nens portin un parell de galetes o 
similar a la bossa de piscina. 
 
EQUIPAMENT NECESSARI: 

❑ BANYADOR (slip pels nens i banyador de natació per a les nenes). 

❑ TOVALLOLA O BARNÚS 

❑ MITJONS DE GOMA PER PISCINA 

❑ CASQUET DE BANY 

❑ MASCARETA DE RECANVI.  
 

NORMES: 
❑ Es recomana marcar la roba de piscina amb el nom de l’escola i del nen. 

❑ És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina. 
❑ És obligatori fer ús del casquet de bany i utilitzar mitjons. 

❑ No es pot córrer pel voltant de la piscina. 
❑ No és permès de banyar-se abans de començar el curset.  

❑ No és permès de fer fotos o filmar als alumnes tret de últim dia de curset 
o amb un previ permís escrit dirigit a la junta directiva del club i amb 

l’aprovació de la resta de pares. 
 

Per un bon funcionament dels cursets, els acompanyants hauran de situar-se en 
el lloc reservat per a ells, i queda totalment prohibit fer cap suggeriment als 

monitors i acostar-se a la vora de la piscina mentre duri el curset.  


