ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PISCINA
NORMATIVA PER LA GESTIÓ DE GRUPS

L’activitat organitzada per l’Ajuntament “Programa d’activitat aquàtica i natació extraescolar”,
és gestionada per l’empresa municipal Viqual i es realitza al poliesportiu municipal Podium
Viladecans-Joan Masgrau.
L’AFA és l’encarregada de l’organització dels grups i es troba subjecta a la normativa que
estableix l’Ajuntament. Tenim assignades un màxim de 25 places distribuïdes de la següent
manera.
1 grup infantil: 8 - 10 infants (P4 – P5)
1 grup primària: 12 - 15 infants (1r – 2n)
CONDICIONS PER TANCAR GRUPS
● Edats i nivells homogenis (no pot haver-hi una diferència de més d’un curs en un
mateix grup)
● Nombre mínim d’infants (amb menys de 8 infants a infantil i/o menys de 12 a
primària, no es pot oferir l’activitat)

ASSIGNACIÓ DE PLACES PER ORDRE DE PRIORITAT
● INFANTIL
1. P4 i P5 amb dret de reserva de plaça del curs anterior
2. P4 i P5 sense plaça el curs anterior
●

PRIMÀRIA
1. 1r i 2n amb dret de reserva de plaça del curs anterior
2. 1r i 2n sense plaça el curs anterior (assignació per sorteig)

En cas de que la demanda superi les vacants, les places disponibles s’assignen per sorteig.
L’obertura d’inscripcions a infants de P3 (en el cas d’infantil) o de 3r (en el cas de primària)
resta condicionada al nombre mínim de places i l’equilibri en el nivell dels grups. Es podrà
tancar un grup al nombre mínim d’infants si les places disponibles per arribar al màxim
comprometen l’equilibri del grup.
PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES FAMÍLIES

L’activitat de piscina requereix la participació activa de les famílies en els termes que
estableix la normativa. Entre d’altres, en fer la inscripció s’assumeixen els compromisos
següents:
● Assistir a l’activitat en l’horari i dates establerts
● Acompanyar els infants als vestuaris o a la zona de piscina en els torns rotatoris
establerts
● Assumir les funcions de responables de grup en cas d’assignació per sorteig.
TASQUES D’ACOMPANYAMENT
● Cada setmana un grup de famílies (per torns rotatius) acompanyarà als infants al
vestuari, tant a l’entrada com a la sortida de l’activitat, ajudant-los a canviar-se,
dutxar-se i guardar les seves coses a les taquilles assignades.
● D’aquestes famílies, una persona es quedarà a la zona de piscina per acompanyar
els infants en cas de que hagin d’interrompre l’activitat (per exemple, per anar al
lavabo).

TASQUES DELS / DE LES RESPONSABLES DE GRUP (amb el suport de l’AFA)
● Control d’assistència
● Revisió i control dels torns d’acompanyament

MOTIUS DE PÈRDUA DEL DRET RESERVA PLAÇA
● Faltes d’assistència reiterada
● No respectar el torns de baixada als vestuaris
● No atendre les funcions de responsables de grup assignades
● Renúncia a la plaça (per qualsevol motiu)

CONDICIONS PER OPTAR A LA PLAÇA
● Ser família sòcia
● Acceptar la normativa
● Fer la solicitud de plaça
INSCRIPCIONS I PAGAMENT
● Un cop assignades les places, l’AFA passa la llista definitiva dels grups a
l’equipament. Les famílies hauran de formalitzar la inscripció presencialment al
Podium en les dates que s’indiquin.
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