
PROTOCOL D’ACCIDENTS DE L’ACTIVITAT DE PISCINA Escola Cau de la Guineu 

Situació lleu: ferides petites,talls poc 
profunds, rascades. 
 
 
 

Aplicació primers auxilis per part del socorrista. 

 
 
 

Informació tutor/a i recollida volant per mútua (si 
fos necessari). 

 
 
 

Informació tutor/a a les famílies 
 
 

Seguiment Ceraqua-Escola 

Situació greu: contusió forta, (especialment al 
cap), pèrdua  coneixement o altres que es valorin 
com a emergències. 
 
 
 
     Aplicació primers auxilis                 Trucar 
    per part del /la  socorrista          emergències 
 
                                   Informar  al    
                                     Tutor/a 
 
 
 

Trasllat al centre hospitalari si el 
SEM ho troba necessari 

 
 
 

El tutor/a avisa  la família per telèfon des de 
recepció de Ceraqua. 

Ceraqua dóna el volant al tutor/a per ser lliurat a la 
família. 
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PROTOCOL  DE L’ACTIVITAT DE PISCINA 

 Escola Cau de la Guineu 
 

1. L’activitat de piscina es realitza tots els dimarts lectius de cada curs 

escolar en els mesos que van d’Octubre a juny. 

 

2. L’escola edita un calendari escolar assenyalant de color blau el dies que 

es realitzarà l’activitat de piscina. 

 

3. L’activitat s’organitza en tres torns: 

 

Educació Infantil : 

1r torn: grups de P4 i P5  

2n torn: grup de P3  

 

Educació Primària 

3r torn: 1r i 2n  

 

4. L’empresa AUTOCORB  s’encarrega de fer el transport dels alumnes, 

mestres i acompanyants de Corbera a Ceraqua ( Cervelló) i viceversa. 

 

Grups P4 i P5. Sortida escola a les 9:00h. Es prega puntualitat. 

L’autocar els recull a la parada de l’autobús (davant de l’escola). Les 

famílies els porten directament a la parada de l’autobús i s’esperen que 

arribin els i les mestres i les persones acompanyants per pujar-los. 

El/la mestre/a tutor/a s’encarrega de recollir els alumnes que estan 

a la acollida  de P4 i P5  i els acompanya a l’autocar.  

També recull la motxilla dels assecadors.  

 

Grups P3.Sortida escola a les 9:50h. El/la mestra tutor/a i les persones 

acompanyants surten de l’escola amb tot el grup. 

 

Grup 1r i 2n. Sortida escola a les 10:30h. El/la mestra tutor/a i les 

persones acompanyants surten de l’escola amb tot el grup. 

Els i les mestres de cicle inicial s’encarreguen de retornar el 

assecadors a l’escola.  



5. Ceraqua posa a disposició de l’escola les instal·lacions següents: 
-1 vestuari per P5 i P3 

-1 vestuari per P4 i 2n 

-1 vestuari per 1r 

-Una sala per romandra els i les mestres amb alumnes que estan 

apuntats a l’activitat de piscina però que no la poden realitzar per patir 

otitis, mol·luscos .....  

 

6. Els  i les alumnes que realitzen l’activitat de piscina romanen a l’aula 

amb el seu grup mentre aquest encara no s’ha desplaçat amb l’autocar 

per realitzar l’activitat de piscina. 

Quan el grup marxa se’n fa càrrec una mestra en una aula de l’escola. 

Els i les  alumnes de 1r i 2n (Cicle Inicial) mentre els seus companys/es 

realitzen l’activitat de piscina reben una classe d’educació física 

impartida pel mestre d’educació física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       C. de Pere Calders / C. de Casanova - 08757 Corbera de Llobregat 

Telf 93 688 11 21 -  a8063965@xtec.cat 
Web: http://agora.xtec.cat/escolacaudelaguineu/  
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