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Programa d’Activitat Aquàtica i Natació (Escolar i Extraescolar) 2016-2017  

 
Descripció del Servei: activitat aquàtica que es durà a terme durant el curs escolar 2016-2017 en 
la qual participaran tots els centres docents públics i concertats, AMPAs i Associacions que ho 
demanin per als  nens i nenes, usuaris i usuàries en d’edat escolar entre els cursos d’infantil i fins a 
6è de primària. 
 
Objectius principals: fomentar la natació i activitat aquàtica en horari escolar, prioritzar l’accés als 
grups d’edats compreses entre P-4 a 2n, classificats com a edats de risc (d’ofegament). Es pretén 
assolir, en tots els casos, des de la familiarització al domini en el medi aquàtic en funció de les 
edats i els nivells. En el cas de les persones amb NEE a més es treballarà per assolir objectius per 
la millora de la interacció i l’autonomia personal. 
 
Horaris en horari lectiu: des de les 9.30h. fins a les 13.20h. i de les 15.00h  fins a les 17.20h. 
Horari en horari extraescolar: Des de infantil fins a 4rt de primària de 17.30h a 18.20h. Per a 5è i 
6è grups organitzats dijous 17.30h a 18.20h a Atrium i divendres 18.30-19.20h a Podium. 
 
Centre esportiu municipal on es du a terme l’activitat: Atrium Viladecans i Podium Viladecans-
Joan Masgrau. 
 
 
1. CALENDARI 
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Dates calendari escolar Festes nacionals i autonòmiques 4 Dies de lliure disposició 

12 setembre inici de curs 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 31 d'octubre

19 setembre inici de curs CFGS, PFI, CAS i CFA 1 de novembre (Tots Sants) 9 de desembre

28 setembre inici de curs EOI 6 de desembre (Dia de la Constitució) 27 de febrer

23 de desembre al 8 de gener vacances de Nadal 8 de desembre (Dia de La Immaculada) 2 de maig

8 al 17 d'abril vacances de Setmana Santa 1 de gener (Any Nou)

21 juny fi de curs 6 de gener (Reis) Festes locals

1 de maig (dia del Treball) 8 de setembre 

24 de juny (Sant Joan) 5 de juny (pendent de concretar)

Febrer

Maig

Març Abril

Juny

Gener

CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017

Setembre Octubre Novembre Desembre
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2. 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. 
Alumnes amb necessitats educatives especials: a valorar en cada cas.  
 
 
3. PLACES  

 
A cada escola li serà assignat un nombre de places màximes en funció de les línies que tingui 
l’escola, els cursos que participin, l’horari i la instal·lació sol·licitada. 
 
Natació escolar: entre una i dues línies del mateix curs, (25 o 50), sempre que no comparteixi 
espai amb una altra escola. 

 
- Nens amb necessitats educatives especials: Al llarg del mes de  juny els directors dels 

centres educatius hauran d’informar al departament d’educació amb la fitxa de derivació 
(adjunta) dels alumnes de necessitats educatives especials que a l’octubre començaran a 
participar del programa de natació dins de l’horari lectiu.  

 
Natació extraescolar: segons el total de nens/ nenes per nivell i sempre comptant amb un màxim 
de 5 monitors segons la ràtio. 
 
Exemple: 3 grups d’infantil ( 30 infants, 3 monitors/es ) 
  2 grups de primària ( 30 infants, 2 monitors/es ) 
   

- Nens amb necessitats educatives especials: Abans del 19 de setembre els responsables de 
les AMPAs hauran d’informar al departament d’educació amb la fitxa de derivació (adjunta) 
dels alumnes de necessitats educatives especials que l’octubre començaran a participar del 
programa de natació en l’horari extraescolar. 

 
 
4. LA SESSIÓ 

 
Les sessions tenen una durada de 50 minuts des del moment que es recull al grup dels vestidors 
fins al moment de retorn als mateixos. 
 
 
5. QUOTES 

 
El programa de natació escolar s’inicia el primer dilluns d’octubre i finalitza amb el curs escolar, es 
segueixen les mateixes pautes pel que fa a festivitats, vacances i dies de lliure disposició 
establertes al calendari escolar. En horari extraescolar els dies de lliure disposició i haurà sessió 
amb normalitat.  
  
El pagament de la quota es farà el dia 1 de desembre de 2016, per domiciliació bancària al 
número de compte que indiqueu a la fitxa de dades adjunta. 
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Els cursos de 1r d’educació primària de cada centre seran subvencionats en la seva totalitat, 
sempre que el centre faci l’activitat al llarg de tot el curs i en l’horari escolar.  
 
S’aplicarà aproximadament un 25% de descompte de la quota als grups de P-5 i 2n que participin 
en el programa de natació escolar. 
 
Els grups de 5è i 6è s’organitzaran des de la mateixa instal·lació d’Atrium i Podium per tal d’afavorir 
la participació en aquestes edats ja que sovint des de les Ampas no es poden fer grups per la poca 
demanda existent. Per tal de d’inscriure’s caldrà acreditar que es pertany a una Ampa de una de 
les escoles de Viladecans alhora de fer la inscripció al curs. 

 
Les tarifes del curs 2016-2017 són les següents:  
 

Escoles
Ampas/      

Associacions

I-3

I-4

I-5 81,00 €

1er 0,00 €

2on 63,00 €

3er i 4rt

5è i 6è 120,00 €

Curs

Infantil
107,00 €

141,00 €

118,00 €
Primària

84,00 €
 

 
    *Ja està aplicat el descompte del 25% 

 
 
6. INSCRIPCIONS 

 
Per a següents temporades, es conservaran les reserves del curs anterior per escoles, ampas i 
associacions participants al programa. Si algun dels participants vol sol·licitar canvis referents a la 
seva reserva (dies, horaris, volum de participants o altres condicions), ho haurà de fer per escrit al 
mail ebermejoc@viqual.cat, abans del 30 d’abril de la temporada en curs. Aquesta demanda serà 
valorada per tal de donar resposta amb la major brevetat possible abans de la finalització del curs 
escolar.  
 
Les inscripcions dels participants es faran mitjançant un arxiu digital en format de full Excel que les 
instal·lacions els proporcionaran via mail i que hauran d’omplir amb totes les dades sol·licitades.  
 
Aquests fulls s’entregaran per correu electrònic a: ebermejoc@viqual.cat 
 
Un cop rebudes les inscripcions, SPM Viladecans Qualitat,SL. entregarà el conveni al centre, 
AMPA o Associació per a que el signi i el retorni a la instal·lació abans del 20 de novembre. 

 
Seran prioritaris els grups de 1r de primària en quant a la distribució d’hores i espais.  
 
 
7. RESPONSABLES I ACOMPANYANTS 

 
Tots els grups s’organitzaran amb dos responsables i un seguit d’acompanyants en funció del 
nombre de participants. 
 

mailto:ebermejoc@viqual.cat
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A vestidors 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 (de 1r a 6è). 
 
Tots els responsables i acompanyants hauran d’accedir amb l’acreditació corresponent que s’haurà 
lliurat des de la coordinació del centre a inici de la temporada. Aquesta s’haurà d’ensenyar al 
personal de recepció a l’entrada a la instal·lació per accedir a vestidors.  
 
Els vestidors hauran de quedar vuits de motxilles sempre que la organització així o indiqui per 
facilitar l’ús de vestidors per altres usuaris. Les motxilles es podran desar als armariets de les 
instal·lacions que funcionen amb candau, moneda o clau en funció de la instal·lació. 
 
Cal que el grup compleixi la normativa de l’espai, que apareix en aquest mateix i fa referència  a 
l’Ordenança municipal de l’ús de les instal·lacions esportives municipals. L’ús de vestidors de grups 
així com la organització de les persones responsables del grup dependrà de la pròpia Escola o 
Ampa que en fa ús.  

 
 
FUNCIONS DELS RESPONSABLES I ACOMPANYANTS 
  
HORARI ESCOLAR 
  
En el cas de l’activitat desenvolupada en horari escolar, serà imprescindible la presència, com a 
mínim, d’un/una mestre/mestra dins el recinte del vas de la piscina.  

 
Atès que és una activitat en horari lectiu, el/la mestre/mestra en serà el/la responsable del grup, 
supervisarà el desenvolupament de l’activitat, 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.  

 Verificar que les tasques docents responen al programa acordat. Responsabilitzar-se en 
la presa de decisions en el cas de qualsevol accident, indisposició o lesió amb algun 
dels alumnes. 

  
 
HORARI EXTRAESCOLAR 
 
El/La responsable de grup serà l’ interlocutor/interlocutora entre els/les pares/mares, la direcció de 
la instal·lació i el/la coordinador/a de l’equip de monitors i monitores de la piscina, raó per la qual 
convindria que fos sempre la mateixa persona. 
Sempre que es doni qualsevol problema, queixa o suggeriment cal comunicar-ho del responsable 
de l’Ampa cap a la direcció del centre, mai de forma directe entre pares/ mares i monitors/ 
monitores. 
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 Funcions al vestidors  
    

 Ajudar a canviar-se i controlar l’ordre al vestidor. 

 Controlar el  comportament dels nens i nenes als vestidors i els correctes hàbits 
higiènics, dutxes, casquet de bany, sabatilles etc. 

 Interlocutor/interlocutora  entre  el  coordinador/a  de  monitors/es  i  el  grup de pares/ 
mares. 

 El responsable del grup serà el/la que distribueixi l’ordre de pares/mares autoritzats/des 
per ajudar als vestidors com a acompanyants (la instal·lació proporcionarà a inici de 
temporada els carnets acreditatius ). 

 
 Funcions a la piscina 
 

 Ajudar en els desplaçaments que es facin dins la piscina (lavabo, vestidors, etc.) en els 
grups dels més petits. Hi podran entrar durant la sessió a platja de piscina amb el calçat 
adequat o de protecció, com a màxim, els dos responsables. 

 

 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. 

 
 
8. ALTRES DADES D’INTERÈS  

 

 Jornades de portes obertes:  del 20 al 25 de febrer la primera jornada i del 29 de maig al 2 
de juny la segona jornada, els familiars podran veure una sessió dels alumnes de natació 
escolar i extraescolar.  
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, protegeix  la captació de la imatge, entesa com a dada personal que permet 
identificar a les persones,  per particulars sense  el consentiment dels interessats. 
 
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, considera intromissions il·legítimes la 
captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, 
de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament, ni l’empresa gestora de l’equipament, no pot autoritzar la 
realització de fotografies, ni l’enregistrament d’imatges, atès que en el recinte hi ha altres 
persones usuàries de l’equipament que no n’han donat el seu consentiment. En aquest cas 
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, si existeixen 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 Viladecans, on els nens i nenes en edat escolar de Viladecans podran 
participar a les proves de la jornada. Els nostres tècnics facilitaran a les escoles i Ampas 
que participin al Programa de Natació els temps dels seus alumnes i/o participants per tal de 
poder tramitar les inscripcions al Departament d’Esports, organització de la jornada. La 



Àmbit de serveis a la ciutadania  
Departament d’Esports  i Educació  

 
 

 
normativa i altres informacions referents a la jornada es facilitaran des del Departament 
d’Esports arribades les dades. 
 

 Tots els nens i nenes que participen al programa de natació escolar, ja sigui en horari lectiu 
o extraescolar, estan coberts per l’assegurança de Responsabilitat Civil que té 
contractada l’empresa gestora d’Atrium i Podium- Joan Masgrau i que fa front a qualsevol 
accident imputable a l’estat de les instal·lacions. Si l’Escola, Col·legi o AMPA, desitja que 
els nens i nenes estiguin coberts per una assegurança d’accidents personals que cobreixi 
totes les eventualitats, l’haurà de contractar pel seu compte amb la companyia i cobertures 
que consideri adients. 

 
 
9. CONTROLS PER A LA VALORACIÓ DELS NIVELLS DE NATACIÓ 

 
Grups d’edats infantils (P3-P4-P5) 
 
 1r control: del 7 al 11 de novembre de 2016. 
 2n control: del 22 al 26 de maig de 2017. 
 
Grups d’edats de primària (1r a 6è) 
 
 1r control: del 6 al 10 de febrer de 2017. 
 2n control: del 22 al 26 de maig de 2017. 
 
 
10. A TENIR EN COMPTE 

 
 En cas de malaltia: 
 

 que pugui ser contagiosa per als/les companys/es i per a la resta d’usuaris, es 
demana que no portin el/la nen/a a la piscina fins que no tingui l’alta del metge.  

 si es tracta d’una lesió o una malaltia psíquica que no impedeixi la pràctica de la 
natació, caldrà aportar informe o fitxa mèdica on es descrigui les precaucions a 
prendre o les possibles reaccions. 

 si a la instal·lació és detectés qualsevol possible patologia, és comunicarà als 
responsables del centre educatiu i/o l’entitat, per que aquest ho comuniquin a la 
família.  


