PROGRAMA DEL CURS D’ACTIVITAT AQUÀTICA I NATACIÓ ESCOLAR
CURS 2019-2020
1. INFORMACIÓ PRINCIPAL
Descripció del servei: Activitat aquàtica organitzada per la Secció d’Esports de l’Ajuntament de
Castelldefels (en endavant AJC), que es durà a terme durant el curs escolar 2019-2020 en la qual podran
participar tots els centres docents públics i concertats que ho demanin. L’activitat es desenvoluparà al
Complex esportiu municipal de Can Roca (en endavant CEM).
Objectius principals: Fomentar la natació en horari escolar, prioritzar-hi l’accés als grups d’edats
compreses entre P-3 i 2n, classificats com a edats de risc (d’ofegament). Es pretén assolir, en tots els
casos, la familiarització i el domini en el medi aquàtic. En el cas dels infants amb NESE (necessitats
especifiques de suport educatiu), a més, es treballarà per assolir objectius per a la millora de la interacció
i l’autonomia personal.
Horaris:
• de 9 a 17.05 h
Lloc i adreça:
Complex esportiu municipal Can Roca. Carrer del Castanyer, núm. 1
Documentació:
Els documents els podeu descarregar al web: www.castelldefels.org/esports/natacioescolar
• fitxa inscripció-ordre de domiciliació
• llista d'inscrits natació escolar (document emplenable)
• normativa natació escolar 2019-2020
L’escola es compromet a lliurar una còpia d’aquest document a cada pare/mare/tutor de les nenes i
nens participants en el programa i als responsables i acompanyants de cada grup.
2. CALENDARI

El programa de natació escolar s’inicia i finalitza amb el curs escolar, seguint les mateixes pautes pel que
fa a festivitats, vacances i dies de lliure disposició establertes al calendari escolar.

3. RÀTIO
Hi haurà un màxim i mínim d’alumnes per monitor/ monitora depenent de les edats dels participants:
Infantil: (de P-3 a P-5) amb un màxim de 10 i un mínim de 8 alumnes per monitor/ monitora.
Primària: (de 1r a 6è) amb un màxim de 15 i un mínim de 12 alumnes per monitor/ monitora.
Secundària: (de 1 d’ESO a 4 d’ESO) amb un màxim de 15 i un mínim de 12 alumnes per monitor/
monitora.
Alumnes amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu): a valorar en cada cas.
4. PLACES
Les nenes i nens amb NESE que s’inscriguin i que necessitin o no d’una atenció individualitzada, caldrà
que ho especifiquin a l’apartat observació dels alumnes de la llista d’inscrits.
5. LES SESSIONS
Les sessions tenen una durada de 50 minuts des del moment que es recull el grup dels vestidors fins al
moment de retornar-los.
6. PREU PÚBLIC
Preu públic del servei durant el curs 2019-2020 :

70 €

Bonificacions:
1r. i 2n. de primària
Abonats al CEM

100 %
100 %

En el cas de la bonificació per tenir la condició d’abonat, l’abonament haurà d’estar actiu durant tot el
període que duri l’activitat.
7. PAGAMENTS
Durant el mes d’octubre, l’import total del curs es carregarà al compte indicat pel pare/mare/tutor a la
fitxa inscripcio/ordre de domiciliació. Els pagaments estan regulats per l’Ordenança de preus públics de
l’AJC.
La petició de baixa abans de la finalització del curs per un motiu no imputable a l’AJC implicarà la
devolució dels imports que es detallen tot seguit:

•

Si no s’ha iniciat el servei: 75 % del preu pagat.

•

Si el servei s’està prestant i no arriba a la meitat de la prestació: 50 % del preu pagat.

•

Si el servei s’està prestant i ultrapassa la meitat de la prestació: 0 % del preu pagat.

8. INSCRIPCIONS

Cada alumne haurà d’omplir la fitxa inscripció/ordre de domiciliació.
L’escola haurà de retornar aquests impresos a la Secció d’Esports o enviar-los a l’adreça de correu
electrònic natacio.escolar@castelldefels.org abans del 23 de setembre de 2019.
Gestió d’altes i baixes:
Si al llarg del curs es produeix una alta/baixa s’haurà de comunicar per correu electrònic a:
natacio.escolar@castelldefels.org abans que l’alumne comenci l’activitat o en el moment de produir-se
la baixa.
9. RESPONSABLES I ACOMPANYANTS
Cada escola s’organitzarà amb dos responsables i un seguit d’acompanyants en funció dels participants.
Als vestidors hi accedirà un acompanyant per cada 5 nens/nenes d’educació infantil ( P3; P4; P5 i escola
bressol); o un acompanyant per cada 10 nens/es d’educació primària o secundària.
10. ACCESSOS A LA INSTAL·LACIÓ
L’accés als vestidors implica disposar d’una acreditació (targeta amb xip de proximitat) per tal de
travessar una línia de portes automàtiques. L’AJC facilitarà a l’escola una targeta per a cada responsable i
acompanyant.
Prèviament, l’escola haurà de facilitar a la Secció d’Esports una llista amb les dades personals dels
responsables (professors) i el nombre d’acompanyants (pares/mares/monitors) que accediran al recinte
acompanyant les nenes i nens. Els acompanyants hauran de ser els mateixos durant un mínim d’un
trimestre.
Les targetes permetran l’accés als vestidors 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i en permetran la
sortida fins a un màxim de 30 minuts després de la finalització de les classes. El vestidor caldrà buidar-lo
als 15 minuts, tot i que fins que s’abandoni la instal·lació, es podrà fer ús de la zona d’assecadors de
cabells habilitada per a aquest fi.
11. FUNCIONS DEL RESPONSABLE I ACOMPANYANTS
Durant el transcurs de l’activitat, serà imprescindible la presència d’1 o 2 responsables
(professor/professora).
Atès que és una activitat en horari lectiu, el responsable (professor/professora) serà l’ interlocutor/
interlocutora amb la Direcció i comentarà amb el/la coordinador/coordinadora dels monitors/monitores
les tasques que s’hi desenvolupin.
Funcions al vestidors
•
•

Ajudar a canviar-se i controlar l’ordre als vestidors.
Controlar el comportament dels nens/nenes als vestidors i els correctes hàbits higiènics, dutxes,
casquet de bany, sabatilles, etc.

Funcions a la piscina
•
•
•

Ajudar en els desplaçaments que es facin dins la piscina (lavabo, vestidors, etc.), en els grups dels
més petits.
Responsabilitzar-se en la presa de decisions en el cas de qualsevol accident, indisposició o lesió
amb algun dels alumnes.
Amb els grups d’escoles bressol i/o llars d’infants, i sempre sota la supervisió i control del/la
coordinador/a de monitors/es i dels ensenyants dels grups, es permetrà que els educadors/es del
grup escolar participin a l’activitat per afavorir el procés d’adaptació dels més petits.

12. ALTRES DADES D’INTERÈS
•

Jornades de portes obertes: del 18 al 22 de maig del 2020, els familiars podran veure una sessió
dels alumnes de natació. En el cas que es vulguin fer fotografies o enregistrar imatges cal tenir en
compte totes les normes i lleis que regulen l’enregistrament i difusió d’imatges en espais públics,
de manera que la responsabilitat de l’ús posterior de les imatges enregistrades recaurà sobre la
persona o persones que en facin ús.

•

Jocs escolars de natació: durant el mes de febrer es realitza la jornada de Jocs Escolars de
Natació de Castelldefels, on els nens i nenes en edat escolar de Castelldefels podran participar en
les proves de la jornada. La normativa i altres informacions referents a la jornada es facilitaran
des de la Secció d’Esports.

•

Assegurança: Totes les nenes i nens que participen en el programa de natació escolar estan
coberts per l’assegurança de responsabilitat civil que té contractada l’AJC i que cobreix qualsevol
accident imputable a l’estat de les instal·lacions. En cas que l’escola desitgi que les nenes i nens
estiguin coberts per una assegurança d’accidents personals que cobreixi totes les eventualitats,
haurà de contractar-la pel seu compte amb la companyia i cobertures que consideri adients.

13. AVALUACIÓ ALUMNES
El procés d’avaluació es durà a terme de manera continuada i abans de finalitzar el curs, es farà entrega
d’un informe d’avaluació a cada alumne omplert pel tècnic corresponent. En aquest informe es valoraran
tots els continguts treballats, segons l’etapa educativa corresponent, des de l’inici de curs.
14. A TENIR EN COMPTE
En cas de malaltia:
•
•

•

En cas que pugui ser contagiosa per als/les companys/es i per a la resta d’usuaris, es
demanarà un justificant mèdic que acrediti que pot realitzar l’activitat.
En cas de lesió o malaltia psíquica que no impedeixi la pràctica de l’activitat, serà
necessari aportar algun informe o fitxa mèdica on es descriguin les precaucions a prendre
o les possibles reaccions.
En cas que a la instal·lació és detectés qualsevol possible patologia, es comunicarà als
responsables del centre per tal que sigui comunicat a la família.

Equipament indispensable per a realitzar l’activitat:
•

Banyador, tovallola/ barnús, casquet de bany, sabatilles de piscina, ulleres (opcional).

En cas de no portar banyador, l’alumne no podrà realitzar l’activitat. Per motius d’higiene,
no es prestarà aquest tipus d’indumentària.
• No és permès dur roba interior a sota del banyador.
Puntualitat:
•

•
•

L’accés al vestidor es realitzarà en grup, 15 minuts abans de l’inici de l’activitat.
Un cop iniciada l’activitat a l’aigua no es podrà incorporar cap alumne.

15. ENREGISTRAMENT D’IMATGES
D’acord amb la Llei 1/1982 de 5 de maig de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, no és permès fer ús d’aparells de fotografia o que enregistrin imatges (sigui
càmeres de vídeo o telèfons mòbils). En cas de voler dur a terme una filmació o fotografia, cal demanar
autorització per escrit a la Secció d’Esports. L’ AJC no es farà responsable del mal ús que es pugui fer de
les imatges preses al CEM, sense el seu consentiment, permís o autorització.

