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Benvolgudes famílies, 

 

Aquest curs 2021-2022 l’Ajuntament i les escoles de Cardedeu continuem 

participant al projecte de natació escolar, un projecte que forma part del Pla Català 

de l’Esport Escolar. 

 

A partir de dimarts dia 5-10-21 tenim la possibilitat de reprendre les sessions de 

natació pels infants de 1r d’EP. Per motius de ràtios i disponibilitat de personal, 

aquest curs seran 8 sessions, 2 menys de les que havíem dut a terme els cursos 

anteriors a la pandèmia. Però prioritzem una iniciació abans que no poder dur a 

terme aquesta activitat. 

 

L’objectiu d’aquest projecte és, d’una banda, iniciar en els coneixements bàsics de 

natació a tots els nens i nenes de Cardedeu d’entre 5 i 6 anys i, d’altra banda, 

potenciar la salut a través de l’esport.  

 

La natació escolar va destinada a tots els infants de primer de primària, i aquest 

curs hi participem juntament amb l’escola Les Aigües i l’escola Dolors Granés.  

 

Esperem que els vostres fills i filles en gaudeixin molt. 

 

 

Gràcies per a col·laborar i fer-la possible!! 

 

Salutacions cordials, 

 

 

Gemma Vilaplana i Hortensi  

Directora  

Escola Germans Corbella 
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Aspectes organitzatius a tenir en compte 

A la nostra escola, l’alumnat de 1r farà una sessió setmanal d’activitat aquàtica de 

45’ durant 8 dimarts, dimecres o dijous (segons el seu grup bombolla) del 

1r trimestre del curs. 

L’Ajuntament assoleix el cost del programa. 

Per dur a terme l’activitat aquàtica comptarem amb 2 monitors de GIM10. 

Pels vestuaris i pel desplaçament d’anada i tornada a l’escola comptarem amb les 

tutores, la mestra especialista d’Educació Física i també un familiar per a fer 

l’acompanyament. Només les mestres estan acreditades per entrar a la zona 

d’aigua de la piscina.  

La persona de contacte per als pares o mares voluntaris és la tutora dels vostres 

fills/es. 

 

Calendari i horari 

Les sessions i horaris dels 3 grups són les següents: 

 1rA d’11:15 a 12:00: cada dimarts des del 5 d’octubre al 30 de novembre 

 1rB d’11:15 a 12:00: cada dimecres des del 6 d’octubre a l’1 de desembre 

 1rC de 9:45 a 10:30: cada dijous des del 7 d’octubre al 2 de desembre  

Anirem a la piscina caminant des de l’escola i tornarem també caminant. 

 

Què cal portar? 

L’equip de bany obligatori per a l’activitat és: 

 Casquet de bany fàcil de posar (que no sigui de làtex) 

 Tovallola de microfibra 

 Xancletes de piscina  

 Banyador posat 

 Roba de recanvi 

 Ulleres de piscina (recomanable) 

 Mascareta de recanvi 

 Una bossa impermeable per evitar que la roba mullada mulli la resta 

de la motxilla.  

 

Tot això haurà d’anar a la bossa impermeable.  

Cal portar-ho tot marcat amb el nom i cognoms del nen/a per evitar pèrdues i 

equivocacions. 

El dia de piscina tots els nens/es han de portar el banyador posat i han de venir 

amb xandall i sabatilles esportives fàcils de posar i treure. 
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En cas de malaltia: 

 En cas d’un alumne/a que no pugui realitzar l’activitat per motius mèdics, 

caldrà un paper del metge com a justificant. Igualment es desplaçarà fins a 

la piscina amb el seu grup-classe on s’esperarà amb la mestra fins que 

s’acabi l’activitat per retornar a l’escola. 

 En cas de fongs no es podrà participar a l’activitat. Si algun monitor/a en 

detecta algun cas durant l’activitat, l’alumne/a no podrà seguir a la piscina. 

 

L’activitat aquàtica està plantejada com a activitat escolar, la qual cosa significa 

que el responsable n’és la pròpia escola. 

En cas d’accident, els mestres responsables del grup en aquell moment, es posaran 

en contacte amb la família com fem habitualment a l’escola.  

En cas de petites cures, serà el servei de socorrisme de la instal·lació esportiva qui 

se’n farà càrrec. 

 

Altres dades d’interès 

Quan s’acabin les sessions de natació rebreu un petit informe de l’evolució de les 

sessions. 

Igualment, en l’informe de la 1a avaluació, l’àmbit d’Educació Física farà referència 

a aquesta activitat.  

 

En cas de pluja, caldrà que vinguin ben equipats amb IMPERMEABLE 

 o CAPELINA  per anar cap a la piscina i retornar caminant a l’escola! 

 

La participació en el programa de natació escolar implica l’acceptació 

d’aquesta normativa de funcionament intern.  

 

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar a la vostra tutora o a l’equip directiu. 

Estem segur que aquesta activitat serà una bona oportunitat pels vostres fills i 

filles. 

 


