
PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

ACTIVITATS DIRIGIDES (Activitats generals) 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 
 

• L’aforament de la sala polivalent és de 10 persones. 
 

• Els vestidors no es podran utilitzar 
 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar en finalitzar les classes. 
En el cas d’utilitzar estores s’haurà de protegir amb una tovallola, que haureu 
de portar de casa cada dia. 
 

• Es recomana que cadascú porti l’ampolla d’aigua per beure durant el transcurs 
de l’activitat. 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: roba, 
tovallola. 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 

• Els inscrits hauran de donar-se d’alta al grup o grups interessats a través de la 
plataforma:    illaesportiva.deporsite.net 

 

 

 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES  

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 

• L’aforament de la sala polivalent és de 10 persones, i la del gimnàs de l’ IE les 
Vinyes de 20 persones. 
 

• Els vestidors no es podran utilitzar 
 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar en finalitzar les classes. 
En el cas d’utilitzar estores s’haurà de protegir amb una tovallola, que haureu 
de portar de casa cada dia. 
 

• Es recomana que cadascú porti l’ampolla d’aigua per beure durant el transcurs 
de l’activitat. 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: roba, 
tovallola. 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ADULTS I AQUAGIM 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 

• L’aforament màxim de cada grup és de 10 persones, excepte els aiguagim que 
és de 9 persones. 
 

• Utilitzar els vestidors només l’estona estrictament necessària, no estar mes 
temps dins. 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar al finalitzar l’activitat.  
 

• Es obligatori portar banyador, tovallola, casquet de bany i xancles netes. 
 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: 
banyador, tovallola, xancles, barret, etc... 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, vestidors, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESPECIALS 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 
 

• Utilitzar els vestidors només l’estona estrictament necessària, no estar mes 
temps dins. 
 
 

• Durant l’estona que dura l’activitat, el personal d’acompanyament que esperen, 
han de romandre a l’exterior de la instal·lació, no està permès romandre al 
vestíbul durant el transcurs de l’activitat. 
 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar al finalitzar l’activitat.  
 

• Es obligatori portar banyador, tovallola, casquet de bany i xancles netes. 
 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: 
banyador, tovallola, xancles, barret, etc... 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, vestidors, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES INFANTILS 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatoria la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació, a partir de 6 anys, en infants de menys de 6 anys es recomanable. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 

• L’aforament màxim de cada grup és de 10 persones, excepte els grups de 
bressol que és de 8 persones. 
 

• Utilitzar els vestidors només l’estona estrictament necessària, no estar més 
temps dins. 
 

• Els majors de 7 anys s’hauran de canviar sols als vestidors. 
 

• Els menors de 7 anys només podran accedir al vestidor amb 1 adult 
responsable. 
 

• Durant l’estona que dura l’activitat, els pares que esperen, han de romandre a 
l’exterior de la instal·lació, no està permès romandre al vestíbul durant el 
transcurs de l’activitat. 
 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar al finalitzar l’activitat.  
 

• Es obligatori portar banyador, tovallola, casquet de bany i xancles netes. 
 

• El personal d’activitat aquàtica prendrà la temperatura a l’inici de l’activitat. 
 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: 
banyador, tovallola, xancles, barret, etc... 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, vestidors, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 



 

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

CICLISME INDOOR 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 

• Els inscrits hauran de donar-se d’alta al grup o grups interessats a través de la 
plataforma:    illaesportiva.deporsite.net 
 
 

• L’aforament de la sala polivalent és de 14 persones. 
 

• Per motius de seguretat es recomana no utilitzar els vestidors. 
 

• En finalitzar les classes serà obligatori netejar detingudament la bicicleta 
utilitzada, especialment les parts més crítiques. 
 

• És obligatori portar una tovallola per a la realització de l’activitat.  
 

• Es recomana que cadascú porti l’ampolla d’aigua per beure durant el transcurs 
de l’activitat. 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: roba, 
tovallola. 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, vestidors, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 
 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

GIMNÀSTICA GENT GRAN 

 

• Totes les inscrites/s en aquestes activitats hauran de signar i lliurar a la recepció 
del centre l’imprès de declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 

• L’aforament de la sala dels costals és de 9 persones 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar en finalitzar les classes. 
En el cas d’utilitzar estores s’haurà de protegir amb una tovallola, que haureu 
de portar de casa cada dia. 
 

• Es recomana que cadascú porti l’ampolla d’aigua per beure durant el transcurs 
de l’activitat. 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: roba, 
tovallola. 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb alumnes inscrits a altres grups i 
activitats. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

PISCINA COBERTA 

 

• Totes els usuaris hauran de signar i lliurar a la recepció del centre l’imprès de 
declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació. 
 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després d’iniciar les classes. 
 
 

• Utilitzar els vestidors només l’estona estrictament necessària, no estar mes 
temps dins. 
 

• El material esportiu individual utilitzat s’haurà de netejar al finalitzar l’activitat.  
 

• Es obligatori portar banyador, tovallola, casquet de bany i xancles netes. 
 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de piscina: 
banyador, tovallola, xancles, barret, etc... 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb altres usuaris 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, vestidors, etc..) 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins l’activitat i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. 
 
 

• S’hauran de respectar els aforaments i les normatives que en cada moment 
dictaminin les autoritat sanitàries. 
 

• El pagament es realitzarà mitjançant tiquets o abonaments de 20 sessions a la 
recepció de l’Illa Esportiva, previ a la realització de l’activitat. 
 

• Els inscrits hauran de realitzar la reserva a la sala a través de la plataforma:    
illaesportiva.deporsite.net 
 
 
 

 



 

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT ILLA ES PORTIVA 

SALA CARDIOFITNESS 

 

• Tots els usuaris hauran de signar i lliurar a la recepció del centre l’imprès de 
declaració responsable. 
 

• És obligatori la utilització de la mascareta en entrar, circular i sortir de la 
instal·lació, i fins arribar a la sala de cardiofitness. 
 

• Mantingueu sempre la distància de seguretat dins la sala i a les entrades i 
sortides amb altres persones, evitar aglomeracions. Si en algun moment 
puntual hem d’interactuar amb el tècnic de fitness o amb algun altre usuari, 
col·locar-nos la mascareta. 
 

• És obligatori desinfectar les mans amb els dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en entrar i sortir de la instal·lació i abans i després de l’activitat. 
 

• S’hauran de respectar els aforaments i les normatives que en cada moment 
dictaminin les autoritat sanitàries 
 

• Els recomana no utilitzar els vestidors. 
 

• Es obligatori portar tovallola. Només es podrà fer us de la sala cardiofitness 
amb tovallola. 
 

• El material i les màquines utilitzades s’hauran de netejar en finalitzar el seu ús. 
En el cas d’utilitzar estores s’haurà de protegir amb una tovallola, que haureu 
de portar de casa cada dia. 
 

• Es recomana que cadascú porti l’ampolla d’aigua per beure durant el transcurs 
de l’activitat. 
 

• Cal netejar i desinfectar amb freqüència tots els objectes d’ús de l’activitat: roba, 
tovallola. 
 

• Vigileu a diari la temperatura i els possibles símptomes, davant de qualsevol 
dubte millor quedar-se a casa. 
 

• Limiteu els contactes de proximitat amb altres usuaris. 
 

• Utilitzar els altres espais de la instal·lació nomes quan sigui estrictament 
necessari, (lavabos, etc..) 
 

• El pagament es realitzarà mitjançant tiquets o abonaments de 20 sessions a la 
recepció de l’Illa Esportiva, previ a la realització de l’activitat. 
 

• Els inscrits hauran de realitzar la reserva a la sala a través de la plataforma:    
illaesportiva.deporsite.net 


