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Curs 2016/2017                    
 
 
Benvolgudes famílies, 

 
Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que l’activitat de piscina començarà 

divendres 30 de setembre per a tots els alumnes de 1A, B1, C2 i D que estiguin al corrent del lliurament 
d’autoritzacions i del pagament del primer termini. A l’alumnat d’aquests grups que, per qüestions mèdiques 
o de manca de la documentació esmentada, no cursi Piscina, se li assignarà una optativa del centre per a cada 
trimestre. 

L’activitat tindrà lloc a la Piscina Municipal, situada al centre de Badalona, on els esperaran els 
monitors especialitzats. En acabat, cap a les 13:00 o 13:30, segons l’horari de sortida, els alumnes retornaran a 
l’Institut. Només podrà tornar directament de la piscina a casa l’alumnat que hagi presentat l’autorització 
corresponent. 
 
L’horari de la sortida de l’institut, amb els professors acompanyants, serà el següent: 
1r trimestre 
 11:15 grups 1A i 1B1 (una part d’alumnes que determinarà la professora d’Educació física) 

11:45 grups 1B1 (una part d’alumnes que determinarà la professora d’Educació física) , 1C2 i 1D 
 

2n trimestre 
 11:15 grup 1B2 i 1C2 

11:45 grup 1B1 i 1C1 
 

3r trimestre 
11:15 grups 1B2 (una part d’alumnes que determinarà la professora d’Educació física), 1C1 i D 
11:45 grups 1A i  1B2 (una part d’alumnes que determinarà la professora d’Educació física) 
 

L’equipament mínim necessari consisteix en tovallola, gorra de bany, banyador (no biquini) i xancletes. 

 
   

Si per algun motiu mèdic un alumne/a no pogués assistir a alguna sessió, caldria presentar al tutor una 
justificació especial acompanyada, si s’escau, del certificat mèdic corresponent. Així mateix, si no pot fer 
l’activitat per falta del material necessari, se li comptabilitzaran les faltes d’assistència corresponents a les 
dues matèries optatives que representa l’activitat i es comunicaran a les famílies. 

Aprofitem també per recordar-los que, durant els dos trimestres que els seus fills/es participin en 
l’activitat de piscina, l’horari de sortida de dilluns és a les 12:45. 
 
Per a qualsevol dubte, estem a la seva disposició al telèfon de l’institut. 
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