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NORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA TORRE ROJA 
 

 
Data: setembre 2018 
 

Finalitat i objectius 

1. D’acord amb l’article 2 dels Estatuts de l’AMPA Torre Roja i amb el projecte educatiu de 
l’escola, l´AMPA organitza activitats extraescolars segons els criteris següents: 

 Programació d’activitats lúdiques. 

 Programació d’activitats que complementin la formació integral dels nens i nenes. 

 Suport a les famílies en el sentit d’ampliar l’horari escolar no lectiu. Tanmateix, cal que 
les famílies entenguin aquestes hores no com a pàrking de nens i nenes sinó com a 
complement de la seva formació, respectant sempre que sigui possible els interessos i 
gustos de cada nen/a. Cal tenir present que la jornada dels infants és llarga, i també 
necessiten gaudir del lleure i del descans, si pot ser a casa i en companyia de la família. 

 
2. L’oferta d’aquestes activitats inclou aspectes formatius i lúdics, tenint com a objectius: 

 Investigar, experimentar i crear amb diferents tècniques i materials. 

 Desenvolupar aptituds específiques, habilitats i aficions. 

 Donar noves possibilitats per a desenvolupar les capacitats creadores dels nens/es. 

 Promoure les activitats fisicoesportives. 
 
 
Generalitats 
 
Les activitats extraescolars són un servei que ofereix l’AMPA als seus socis i les famílies s’hi 
acullen voluntàriament d’acord amb les preferències dels infants. Funcionen des de la primera 
setmana d’octubre fins l’última setmana de maig, a excepció del servei d’acollida que es 
realitza durant tot el curs. L’AMPA n’és la responsable i vetlla en tot moment pel seu bon 
funcionament i per la seguretat dels infants. 
 
Per tal que les activitats tinguin una garantia de qualitat, s’establirà un mínim i un màxim de 
participants per taller/grup. En el cas de que no s’arribi a aquest mínim, l’AMPA es reserva el 
dret de suspendre l’activitat. El nombre màxim d’alumnes es fixarà segons el tipus d’activitat i, 
en el cas de natació, estarà supeditat al nombre de places del transport i de la piscina. 
 
Els alumnes poden canviar d’activitat d’un trimestre a un altre sempre que hi hagi places lliures 
vacants i que això no tingui efectes negatius en la planificació de l’activitat per part dels 
monitors/talleristes. 

Tots els monitors i monitores han de ser persones qualificades en les matèries que imparteixen, 
ja sigui per titulació, experiència o bones referències i tenir el certificat de penals. 

El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Funcionament general 
 
Les activitats extraescolars es realitzaran els dies lectius del curs escolar.  
A excepció del servei d’acollida, la resta d’activitats es portaran a terme entre el mes d’octubre i 
el mes de maig, ambdós inclosos. Seran activitats setmanals, és a dir, que es faran un cop a la 
setmana, per la qual cosa es compta que per a cada trimestre es faran entre 9 i 10 sessions, 
depenent de les festes del trimestre.  
 
Es pot consultar el calendari escolar a la web.  
 
El calendari i horaris de les activitats extraescolars són, concretament, els següents: 
 
- Dijous tarda: d’octubre a última setmana de maig, de 15:00 a 16:30 h, a excepció de Natació, 
que per raó de desplaçament s’allarga fins les 17:00 h. 
 
- Extraescolars tarda: d’octubre a última setmana de maig de 16:30 a 17:30 o 18:00h (depenent 
de l’activitat) 
  
- Servei d’acollida de setembre a juny (ambdós inclosos) cada dia lectiu de 8:00 a 8:30 h i de 
16:30 a 17:30 h.  
 
- Des del curs 2008/09 s’han programat activitats extraescolars fisicoesportives i artístiques 
setmanals en dies lectius fora de l’horari escolar, segons la disponibilitat d’espais i demanda. 
Totes les activitats fisicoesportives que l’AMPA pugui organitzar seran sempre amb monitors 
especialitzats. Tanmateix, cal que les famílies tinguin present que es tracta d’activitats 
d’iniciació, i que en cas que vulguin un aprenentatge profund per part dels seus fills, se’ls 
recomana que els apuntin a escoles esportives específiques (clubs, escoles privades...). 
 
Cada tallerista/monitor disposarà d’una llista amb els alumnes inscrits per tal de portar un 
control de la seva assistència. 
 
La relació entre les famílies, els/les talleristes/monitors i l´AMPA es canalitzarà a través de la 
secretària de l’AMPA i de la coordinadora de les activitats extraescolars, que serà nomenada 
cada any per la Junta de l’AMPA i pel centre escolar. En cas que sigui necessari, s’utilitzarà un 
full d’incidències per a fer arribar a les famílies la informació escaient. 
 
Els pares/mares no es podran quedar dintre del recinte de l’escola mentre es dugui a terme 
l’activitat extraescolar. Tampoc podran estar presents durant les sessions de les activitats 
extraescolars; només en el cas l’AMPA organitzi alguna sessió especial, les famílies podran 
assistir-hi. 
  
Els nens/es d’educació infantil, un cop acabades les activitats, han de ser recollits pels pares o 
persona autoritzada.  

Els nens/es de primària podran marxar sols a casa si les famílies així ho volen. En el moment 
de realitzar la matriculació a l’activitat caldrà que indiquin l’opció triada i comunicar per escrit a 
la secretària de l’AMPA qualsevol modificació al respecte. Aquesta comunicació es podrà fer a 
través de l’agenda escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Activitats dijous tarda 
 
Els nens que vénen de casa podran entrar a l’escola a les 14:55 h. A les 15:00 h sona la 
música per avisar als nens/es que vagin a l’aula corresponent on ja hi haurà el monitors.  
 
A les 16:30 h els monitors hauran d’estar pendents de la sortida dels alumnes, sense deixar 
que cap nen/a marxi sol/a, a no ser que hagi estat autoritzada per escrit pels pares o tutors.  
 
Els nens i nenes que a les 16:35 h no els hagin vingut a recollir se’ls portarà al servei d’acollida 
de tarda, amb el corresponent cobrament del servei. 
 
En el cas de l’activitat extraescolar de natació, cada any es facilita a les famílies una normativa 
que es reprodueix a l’annex II, però que pot concretar-se amb més precisió segons la normativa 
de la piscina on es realitzi l’activitat. 
 
 
Activitats extraescolars de 16:30 a 17:30 / 18:00 h 
 
En les activitats que s’inicien quan s’acaba l’horari lectiu, els alumnes aniran a l’espai on es 
realitzi l’activitat acompanyats dels monitors/es, sigui dins o fora del recinte escolar. Els 
monitors/es seran els encarregats de recollir directament dels mestres els nens/es, i portar-los 
fins el lloc de l’activitat. Per tant, és innecessària la presència dels pares a aquesta hora. 

En les activitats en què en els primers minuts, i a criteri dels monitors, es berena, el berenar ha 
de ser frugal (sucs, galetes...).  

A les 17:30 / 18:00 h els monitors hauran d’estar pendents de la sortida dels alumnes, sense 
deixar que cap nen/a marxi sol/a, a no ser que hagi estat autoritzada per escrit pels pares o 
tutors.  
 
En aquelles activitats en què calgui disposar d’alguna autorització específica, vestuari, 
equipament o haver de federar els alumnes, els pares o tutors hauran d’atendre aquestes 
necessitats. En cas contrari, l’AMPA es veurà obligada a excloure l’alumne de l’activitat. 
 
 
Servei d’acollida 
 
L’AMPA ofereix un servei d’acollida matinal i de tarda (de 8:00 a 8:30h i de 16:30 a 17:30) amb 
l’objecte de donar un servei en horaris convenients per a les famílies que, per raons laborals, 
ho necessitin. 
 
El servei d’acollida s’organitza en franges horàries de mitja hora, que les famílies poden utilitzar 
segons les seves necessitats, tant de manera fixa com de manera esporàdica. 
 
Per donar el servei, l’AMPA cada any fixa un preu semihorari.  
 
El servei d’acollida de tarda també acull a aquells alumnes que, essent les 16:35 h, no hagi 
vingut cap familiar a buscar-los. En aquests casos, es cobrarà a les famílies el servei realitzat, 
encara que sigui per pocs minuts. 
 
El servei d’acollida no es planteja com un espai d’activitats dirigides, sinó que es disposa 
d’entreteniments variats no dirigits i eventualment DVD/vídeos.  
Els alumnes poden berenar, fer deures o jugar tranquil·lament. Quan els dies i la meteorologia 
ho permetin, a criteri dels monitors, el servei d’acollida es podrà desenvolupar a l’aire lliure, als 
patis que s’hi destinin. 
 
 
 



  

Inscripció i aspectes econòmics 
 
Inscripcions 
 
Per tal que l’AMPA pugui fer una previsió de places de les activitats extraescolars, es realitzarà 
una preinscripció durant el mes de maig/juny. A partir d’aquesta preinscripció, l’assignació de 
places es farà mitjançant un sistema aleatori, segons les condicions de preinscripció que 
figuren a l’annex I. 
 
La inscripció a l’activitat extraescolar es farà de manera presencial durant el mes de setembre a 
la secretaria de l’AMPA. Per fer efectiva la inscripció caldrà abonar la matrícula en el mateix 
moment de la inscripció. Per a cadascuna de les places reservades s’haurà de pagar la 
matrícula, per la qual cosa si un alumne s’apunta a més d’una activitat extraescolar, haurà de 
pagar més d’una matrícula. 
 
En cas de tenir sol·licituds per part de famílies que no siguin sòcies de l’AMPA, es podran 
admetre si es disposa de places. La inscripció es farà després de la de les famílies sòcies, i tan 
la matrícula com la mensualitat tindrà un preu superior a la dels socis. En tot cas, a principi de 
cada curs els socis de l’AMPA tenen prioritat per a accedir a una plaça a qualsevol de les 
activitats.  

No es permetrà l’assistència a l’activitat a aquells nens/es que no tinguin la confirmació 
d’inscripció.  

El servei d’acollida matinal i de tarda no necessita cap tipus d’inscripció ni matriculació. 

Aspectes econòmics 

 A finals de cada curs (maig/juny) la Junta de l’AMPA aprovarà les quotes, pel curs 
següent, dels serveis i activitats que organitza. 

 Per apuntar-se a qualsevol activitat extraescolar (a excepció del servei d’acollida) caldrà 
que en el moment de la inscripció s’aboni una quantitat determinada per l’AMPA en 
concepte de matrícula. Aquesta quantitat la fixarà cada any la Junta de l’AMPA. 

 El cobrament de rebuts és mensual, per domiciliació bancària, entre el dia 5 i el 15 de 
cada mes.  

 Si un alumne vol donar-se de baixa de l’activitat extraescolar cal que ho comuniqui a la 
secretaria de l’AMPA com a molt tard el dia 25 del mes anterior al de la baixa. 
Tanmateix, caldrà pagar el rebut íntegre del mes en curs. En el cas dels alumnes de 
natació la baixa es farà efectiva a final del trimestre, el que comporta el pagament 
íntegre del trimestre. 

 Aquelles famílies que tinguin rebuts pendents del curs anterior hauran de fer-los efectius 
abans de formalitzar la nova inscripció. 

 En cas de rebuts impagats, s’avisarà per escrit i es donarà un termini de 15 dies per 
actualitzar el pagament. En cas que no es faci el pagament dins aquest termini, es 
donarà de baixa l’alumne d’aquella activitat i haurà de complir l’horari escolar. En cas de 
devolució d’un rebut domiciliat, es reclamarà l’import més les despeses bancàries. 

 Només les famílies que s’adrecin a l’AMPA, escola o serveis socials municipals podran 
rebre un tracte personalitzat respecte a temes econòmics. 

 

 

 

 



  

Normes generals de convivència i comportament 

 El nens i nenes han de mantenir entre ells una relació de respecte i observar una actitud 
atenta i positiva durant l’activitat.  

 Cal que els alumnes tractin els monitors/es o talleristes amb respecte i segueixin en tot 
moment les seves instruccions. De la mateixa manera, els monitors i talleristes hauran 
de donar bon exemple en el tracte i comportament amb els participants a l’activitat. 

 Les instal·lacions de l’Escola són de tots i per a tots i cal tenir-ne cura i respecte tal com 
es fa en l’horari lectiu.  

 Els participants no poden abandonar el centre mentre dura l’activitat sense justificació 
per escrit dels pares, lliurada prèviament a la secretària de l’AMPA.  

 No es permeten objectes que no tinguin relació directa amb l’activitat o que puguin 
interferir-ne el bon desenvolupament (telèfons mòbils, jocs electrònics, llaminadures, 
joguines, etc.) . 

 L’incompliment de les normes suposarà l’avís verbal als infants, l’avís als pares 
mitjançant una nota i, si és reiterat, pot suposar baixa temporal o total, segons la 
gravetat del cas. 

Incidències 
 

 Atès que l’activitat és de caire voluntari, s’entén que els nens i nenes hi participen amb 
el suficient interès i motivació. Si algun dels alumnes participants distorsiona el seu 
funcionament, es prendran les mesures següents:  

- Avís verbal a l’infant,  
- Notificació escrita a les famílies  
- En cas de 3 notificacions (1 verbal i 2 escrites), exclusió temporal o total de 

l’activitat (a valorar entre els monitors i l’AMPA), sense dret a retorn de la quota 
del mes en curs ni de la matrícula. En aquest cas, el nen no podrà realitzar 
l’activitat el temps que es consideri necessari, ni estar al recinte escolar, és a dir, 
haurà de complir l’horari escolar. 

 En cas de malaltia o accident, s’intentarà localitzar les famílies per informar-los i perquè 
vinguin a recollir el seu fill/a. Per això cal que, en formalitzar la inscripció, s’indiqui  un 
número de telèfon de contacte en aquestes hores i s’adjunti fotocòpia de la targeta 
sanitària. En cas d’urgència, l’AMPA utilitzarà el servei del 061. 

 Si un dia concret s’ha de suspendre una activitat extraescolar, s’avisarà a les famílies 
per a que vinguin a buscar els seus fills. En cas que les famílies no puguin fer-se càrrec 
dels seus fills, l’AMPA oferirà una activitat alternativa a l’escola i en el mateix horari. 

 Si un/a nen/a no ha d’assistir a l’activitat un dia concret per qualsevol causa, cal que la 
família ho notifiqui a la secretaria de l’AMPA mitjançant escrit o trucada telefònica, per 
tal d’assegurar un control eficaç de l’assistència i entrada/sortida dels infants.  

Drets i deures dels monitors i talleristes 

Per a la contractació dels monitors i talleristes, l’AMPA podrà demanar-los que acreditin la seva 
capacitat i qualificació en les matèries i/o activitats que imparteixin. 

La relació dels monitors i talleristes amb l’AMPA serà mitjançant qualsevol de les possibilitats 
existents que l’AMPA consideri oportú, però preferentment com un servei.  

L’AMPA oferirà i negociarà amb els monitors i talleristes el preu/hora del taller, segons 
l’especialitat de l’activitat. Cobraran mensualment i per hora treballada. 

L’AMPA demanarà sempre als monitors que duguin a terme les activitats extraescolars que es 
dirigeixin a l’alumnat, en primer terme, en català. 



  

Els monitors/talleristes responsables de cadascuna de les activitats extraescolars hauran 
d’aportar a l’AMPA a principi de cada curs/trimestre documentació bàsica on s’especifiquin: 

1) Els objectius generals de l’activitat/taller al llarg del trimestre o curs. 
2) Les activitats específiques que realitzaran (setmanals, trimestrals o durant el curs). 
3) Les necessitats d’espais i de materials per a la realització del taller/activitat. 

Caldrà que a final de curs els monitors facin una valoració general per escrit del 
desenvolupament del taller/activitat segons fitxa lliurada per l’AMPA. 

En cas d’incidències amb algun dels alumnes, els monitors s’han de dirigir als responsables de 
l’AMPA per tal que sigui l’AMPA qui prengui les decisions oportunes. L’AMPA facilitarà al 
monitor un full on es pugui descriure el problema per fer-lo arribar als pares o tutors i actuar en 
conseqüència.  

Qualsevol proposta dels monitors de modificació del desenvolupament de les activitats 
extraescolars haurà de ser comunicada prèviament i amb suficient temps als responsables de 
l’AMPA, per tal que aquests puguin valorar si la proposta és oportuna i si es podrà portar a 
terme. Així mateix, els monitors no podran convocar cap reunió amb els pares/mares si abans 
no s’ha consensuat amb l’AMPA la necessitat de fer-la. En qualsevol cas, l’AMPA serà sempre 
qui prengui les decisions en relació amb el contacte amb els pares/mares i amb l’acceptació o 
no de canvis en les activitats extraescolars. 

ANNEX I Condicions de preinscripció a les activitats extraescolars 

1. Els alumnes han de sol·licitar plaça a les activitats extraescolars pròpies del seu curs.  
 
2. A cada sol·licitud se li assignarà de manera automàtica un número de preinscripció correlatiu. 

Entre tots aquests números se n’escollirà un mitjançant un sistema aleatori automàtic, a partir del 
qual s’establirà l’ordre d’inscripció  

 
3. Quan ja no quedin places d’una opció, el sistema adjudicarà automàticament la següent opció 

posada en la sol·licitud. 
 

4. En el cas d’activitats que tinguin una continuïtat formativa es donarà prioritat de preinscripció als 
alumnes del curs anterior, ja que es consideren activitats en les quals l’aprenentatge complet pot 
requerir més d’un curs. Les places restants es repartiran aleatòriament entre els alumnes 
sol·licitants. 

 
5. L’AMPA informarà sobre el repartiment de places, però per fer efectiva la inscripció definitiva 

caldrà abonar la matrícula en el període i condicions que l’AMPA indiqui. 
 
6. Per tal que les activitats tinguin una garantia de qualitat, s’establirà un mínim i un màxim de 

participants per taller/grup. En el cas que no s’arribi a aquest mínim, l’AMPA es reserva el dret a 
suspendre l’activitat. El nombre màxim d’alumnes es fixarà segons el tipus d’activitat, i en el cas 
de natació estarà supeditat al nombre de places del transport i de la piscina. En aquells casos en 
què s’hagi suspès una activitat triada en la preinscripció, s’avançarà un punt la resta d’opcions 
abans d’iniciar el repartiment de places. 

 
7. Si alguna família està interessada en apuntar els seus fills/es a més d’una activitat de 16:30h a 

17:30h, cal que ho indiqui amb una creu a la butlleta de preinscripció, i en cas que hi hagi places 
lliures s’hi podrà inscriure. 

 
8. Només excepcionalment es podrà acceptar la inscripció d’alumnes a activitats del curs superior o 

inferior immediat, sempre que hi hagi places disponibles i amb un motiu justificat. 
 

9. A principi del curs es penjarà a la web el reglament o normativa de les activitats extraescolars de 
l’AMPA Torre Roja. 
 

 



  

ANNEX II  NORMES GENERALS D’ÚS DEL CENTRE (Piscina de Llinars) PER A ESCOLES 
 

 

Horari d’entrada i sortida del centre esportiu 
 
Totes les escoles hauran d’arribar a aquest centre aproximadament quinze minuts abans del 
començament de les classes de natació. La sortida del centre no podrà excedir més de vint minuts 
desprès que hagi acabat l’activitat. 
 
L’horari de l’activitat és de 45 minuts, i inclou dutxa prèvia, control d’assistència, activitat aquàtica i dutxa 
al finalitzar la sessió. 
 
 
Control dels alumnes 
 
Totes les escoles hauran d’anar acompanyades obligatòriament de persones responsables adultes. En el 
cas dels grups d’educació infantil, el nombre d’acompanyants serà com a mínim d’una per cada mòdul 
contractat.  
 
A l’inici del curs, les escoles facilitaran a la coordinació de l’àrea un llistat amb el nom i cognom dels 
diferents alumnes i acompanyants. 
 
Les funcions dels acompanyats consistiran en mantenir l’ordre dins els vestidors en particular, i dins de 
tota la instal·lació en general. Un cop iniciada l’activitat hauran d’estar localitzables per part del personal 
de l’àrea aquàtica i en cap cas podran abandonar el centre esportiu. Cap escola podrà romandre dins el 
centre sense acompanyants. 
  
Pel que fa els grups d’educació infantil, un dels acompanyants romandrà dins el recinte de la piscina 
durant el desenvolupament de tota la sessió.  
 
Es recomana que les persones que desenvoluparan les funcions d’acompanyants siguin sempre les 
mateixes, per tal de treballar i d’agilitzar al màxim els hàbits dels alumnes, tant pel que fa als recorreguts 
pel centre com dins els vestidors. 
 
Vestidors 
 
En general a cada escola li seran assignats els vestidors que la direcció consideri oportú en funció de 
l’organització del centre. Aquests vestidors podran ésser compartits amb d’altres centres. 
 
Indumentària 
 
Tots els alumnes hauran de dur obligatòriament les peces de roba esportiva que detallem a continuació: 
 
Banyador esportiu 
Casquet de bany 
Barnús o tovallola 
Sabatilles de goma (sense sivelles) 
 
Es recomana que totes les peces de roba esportiva o de vestir vagin marcades, si més no, amb el nom 
del centre a què pertany el seu propietari. 
 
 



  

 
Objectes de valor 
 
L’ESPORTIU no es farà responsable de les possibles pèrdues d’objectes de valor, sigui dins els 
vestidors o bé en qualsevol altre espai on s'imparteixen les diverses activitats. Recomanem que els 
alumnes deixin aquests objectes a casa el dia que hagin d’assistir a classe. 
 
 
Jornades de portes obertes 
 
Es realitzarà una jornada de portes obertes on el pares dels alumnes participants podran presenciar una 
sessió a peu de piscina. 
 
L’ESPORTIU comunicarà amb la suficient antel·lació als centres educatius les dates de realització de la 
jornada de portes obertes, per tal de que aquests puguin informar a les famílies dels alumnes. 
 
Fora d’aquesta jornada, no està permesa la presència de cap pare ni mare dins el recinte aquàtic, de no 
ser que hagi estat inclòs en la llista d’acompanyants facilitada pel centre. 
 
Salut i higiene 
 
El fet que un alumne es trobi inscrit a les llistes oficials del nostre centre, facilitades pel seu centre 
educatiu, dóna per descomptat que aquest alumne no pateix (amb el coneixement del seu centre) cap 
malaltia que pugui perjudicar la seva salut o la dels seus companys. 
 
Els centres facilitaran al coordinador de l’àrea aquella informació mèdica que tingui que ser considerada 
pels professors, per tal de poder garantir la pràctica esportiva segura . 
 
Si l’alumne presenta símptomes d’alguna malaltia o lesió dermatològica, no podrà assistir a la piscina.  
 
Donat el cas que l’alumne, un cop començada la sessió, presentés símptomes d’alguna malaltia 
contagiosa, els professors del centre es troben capacitats per decidir si l’alumne ha d’ésser exclòs de la 
sessió fins que un especialista, mitjançant un certificat mèdic, diagnostiqui la perfecta recuperació física o 
el guariment de la malaltia que l’afectava. 
 
 
Consultes als professors 
 
Tots els pares, davant de qualsevol dubte o qüestió relacionada amb l’activitat dels seus fills podran 
adreçar-se al coordinador de l’àrea. No obstant es recomana vincular-ho a través del centre educatiu. 
 
 
Accidents 
 
L’esportiu es farà càrrec dels primers auxilis o primeres cures. En cas de necessitat l’Esportiu evacuarà a 
l’alumne al centre hospitalari que convingui avisant immediatament al responsable de l’escola i a la 
família. 
 
 
CONSELLS PER AL BON FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT 
 

 És important tenir molt present l’horari d’inici i finalització de l’activitat, procurant ser el més 
puntual possible. 

 

 L’entrada als vestidors es farà un quart d’hora abans de començar l’activitat. Trobareu l’espai 
d’ús de la vostra escola senyalitzat dins el vestidor. 

 

 A l’inici de l’activitat els tècnics aquàtics recolliran als alumnes a la porta del vestidor  
 

 La durada de l’activitat és de quaranta-cinc minuts i inclou dutxa prèvia, control d’assistència, 
activitat aquàtica i dutxa al finalitzar la sessió. 

 

 Un cop finalitzada, els tècnics aquàtics acompanyaran als alumnes fins l’entrada dels vestidors. 
Un cop allà, els acompanyats tornaran a fer-se càrrec dels alumnes.  



  

 

 És convenient que part de l’equip de persones acompanyats dels grups d’educació primària 
estigui dins el recinte de la piscina mentre es porta a terme la sessió, per tal de donar suport 
davant situacions que es puguin produir. 

 

 És obligatori que part de l’equip de persones acompanyats dels grups d’educació infantil 
estigui dins el recinte de la piscina mentre es porta a terme la sessió, per tal de donar suport 
davant situacions que es puguin produir. 

 

 Tenint en compte que hi ha altres grups que també han d’utilitzar el vestidor, us preguem que no 
allargueu massa la vostra estada un cop finalitzada l’activitat. 

 

 Si teniu qualsevol dubte o aclariment, consulteu amb els nostres tècnics o amb el responsable de 
l’àrea aquàtica.  

 
 
 

 
Normativa aprovada per la junta de l’AMPA a Sant Pere de Vilamajor el dia 5 de setembre del 2018 


