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NORMES DE FUNCIONAMENT  

 El curs començarà la setmana del Octubre i finalitzarà la setmana del 15 al 19 de juny. 

 Els alumnes han d’arribar uns 10 minuts abans de l’inici de l’activitat, per accedir al vestidor i canviar-se. 

 Els acompanyants són responsables dels nens/es i del seu comportament dins dels vestidors. 

 Els vestidors assignats a la nostra escola  són: 

o Infantil : nº 6  

o Primària :  Dimecres 3 i 5  //  divendres  1 , 2,  3, à 

 hi haurà un cartell de Nens / Nenes hi serà comú per altres escoles 

 Abans de començar la classe, els alumnes i acompanyants esperaran dins el vestidor fins que el monitor 

del grup els vagi a buscar els nens per entrar a la piscina. 

 NOMÈS ALUMNES D’INFANTIL: A cada sessió, hauran d’entrar al recinte de la piscina 1 ó 2 pare/mare 

acompanyants com a MÀXIM.  La seva tasca serà ajudar al monitor del grup si aquest ho demana 

(acompanyar als nens/es al lavabo, posar o treure roba...).  Els pares o mares que han d’entrar al recinte 

es designaran per ordre de llista i aquesta llista s’enviarà els pares al inici de l’activitat. 

o No és permès accedir a la zona de piscina amb calçat de carrer.  Els pares o mares acompanyants 

hauran de portar xancles de piscina. 

o Queda totalment prohibit entrar amb mòbils  ó càmeres i fer us dels mateixos dintre del recinte 

de la piscina. 

 Els nens que fan ús de les dutxes, han de dutxar-se a les dutxes de grup.  

  El nens menors de 10 anys no poden anar sols a la dutxa y no poden anar corrent pels passadissos quan 

van i tornen de les dutxes. 

 No es pot menjar dins dels vestidors  . 

 Hi haurà una  sessió de jornada de portes obertes i les famílies podran accedir al recinte i fotografiar o 

filmar els seus fills/es. És per això que es demana l’autorització expressa dels pares o tutors.  S’informarà 

del dia previst amb antelació via mail o recordatoris al suro de l’entrada. 

 
Atentament, 
Ampa JM Madorell 


