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Programa d’Activitat Aquàtica i Natació (Extraescolar) 2021-2022  

 
Descripció del Servei: activitat aquàtica per als nens i nenes, usuaris i usuàries en edat escolar entre els 
cursos d'infantil i 4t de primària, que es durà a terme durant el curs escolar 2021-2022, i que es realitza a 
través de les AMPA. 
 
Objectius principals: fomentar l'activitat aquàtica i la natació en horari extraescolar. 
 
Horari extraescolar: Des d'infantil fins a 4t de primària de 17,30 a 18,15 hores. Per a 5è i 6è, grups 
organitzats dijous de 18,15 a 19 hores a Atrium i divendres de 18,15 a 19 hores a Podium. 
 
Centre esportiu municipal on es du a terme l'activitat: Atrium Viladecans i Podium Viladecans-Joan 
Masgrau. 
 
1. CALENDARI CURS 2021-2022 
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Dates calendari escolar

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg 6 setembre inici i 26 juliol fi de curs escoles bressol municipals 

1 1 2 3 4 5 (les escoles bressol municipals funcionen amb un calendari propi)

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 setembre inici de curs

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 20 de setembre inici de curs CFGS, PFI i CFA

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 27 setembre inici de curs EOI

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 23 de desembre al 7 de gener vacances d'hivern

30 31 11 al 18 d'abril vacances de primavera

22 juny fi de curs

4 Dies de lliure disposició 

11 d'octubre

7 de desembre

28 de febrer

2 de maig

Festes locals

8 de setembre 

6 de juny (pendent aprovació pel Ple Municipal)

Festes nacionals i autonòmiques

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Puríssima)

CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-2022

Setembre Octubre Novembre Desembre

Febrer

Maig

Març Abril

Juny

Gener
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2. RÀTIO 

 
Hi haurà un màxim i mínim d’alumnes per monitor/ monitora depenent de les edats dels participants: 
 
Infantil:  (P-5) amb un màxim de 10 i un mínim de 8 alumnes per monitor/ monitora. 
Primària: (de 1r a 4t) amb un màxim de 12 i un mínim de 15 alumnes per monitor/ monitora. 
 
Alhora de fer els grups, aquests han de ser homogenis, ja que el nivell evolutiu dels alumnes és diferent 
segons l’edat d’aquests. Així doncs, un exemple de grups seria: 
 

- Alumnes de 1r i 2n de primària. 
- Alumnes de 3r i 4t de primària. 

 
Per tant, i tenint en compte les places reservades, l'organització dels grups serà competència exclusiva de les 
AFA/AMPA. 
 
 
3. PLACES  

 
Segons el total de nens/nenes per nivell i sempre comptant amb un màxim de 5 monitors segons la ràtio. 
 
Exemple: 3 grups d’infantil (30 infants, 3 monitors/es) 
  2 grups de primària (30 infants, 2 monitors/es) 
   

- Nens amb necessitats educatives especials: Al llarg de la primera quinzena de setembre els 
responsables o les direccions de les AMPA hauran d’informar al Departament d’Educació 
(educaciofamilies@viladecans.cat) i a la persona responsable del programa de natació extraescolar 
(vcalderonj@viqual.cat) amb la fitxa de derivació (adjunta) dels alumnes de necessitats educatives 
especials que començaran a participar del programa de natació en l’horari extraescolar per tal de 
valorar si tècnicament es considera que es requereix suport per a la realització de l’activitat. No es 
garanteix poder tenir un suport el dia sol·licitat. 

 
Seguint amb les reserves anteriors, no hi ha espai per a més grups. En cas de necessitar més places cal 
contactar directament al Mail vcalderonj@viqual.cat 
 
4. LA SESSIÓ 

 
Les sessions tenen una durada de 45 minuts des del moment que es recull al grup dels vestidors fins al 
moment de retorn a aquests. 
 
5. CALENDARI 

 
El programa de natació extraescolar s’inicia el 4 D’OCTUBRE i finalitza amb el curs escolar.  
Es segueixen les mateixes pautes pel que fa a festivitats i vacances. Els dies de lliure disposició hi haurà 
sessió amb normalitat.  
*La data d’inici es pot veure afectada per les circumstàncies sanitàries vigents. 
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5. TARIFES 

 
Les tarifes del curs 2021-2022 són les següents:  

 

  
 
 
 
6. RESERVES 

 
Les reserves dels participants es faran mitjançant un arxiu editable en format de full Excel que des de les 
instal·lacions es proporcionarà via mail a les AMPA i que aquestes hauran d'omplir amb totes les dades 
sol·licitades. 
 
Aquests llistats s'entregaran per correu electrònic a: vcalderonj@viqual.cat del 13 al 19 de setembre. 
(L'absència d'aquest llistat a la persona responsable dels cursets de piscina a Atrium i Podium, així com 
l'absència d'alguns alumnes al mateix llistat, impedirà que es pugui dur a terme la reserva i posterior 
inscripció). El llistat s'haurà de lliurar en arxiu editable Excel. No s'acceptaran llistats en altres formats, ni 
omplerts a mà. 
 
Qualsevol canvi al llarg de la temporada (modificacions, altes, baixes) haurà de ser comunicat per Mail 
(vcalderonj@viqual.cat ) i abans de fer-se efectiu ha d'estar aprovat en funció del compliment de màxims i 
mínims de ràtios per grups. No s'acceptarà baixa de places (només canvis de participants en cas que es valori 
favorablement) passat el 20 de novembre. 
 
Per a cada temporada, es conservaran les reserves del curs anterior per AMPA i associacions participants en 
el programa. (La sol·licitud de canvis referents a la seva reserva (dies, horaris, volum de participants o altres 
condicions), s'haurà fet per escrit al Mail vcalderonj@viqual.cat.  
 
Actualment es mantenen les reserves de la última temporada en què es va realitzar l’activitat. En cas que hi 
hagués algun grup que no sortís, o alguna AMPA que no arribi al mínim, i d’altres que tenen llista d’espera, 
ens encarregarem de posar-vos en contacte per tal de combinar grups. (Caldrà tenir present la normativa 
vigent del PROCICAT). 
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7. INSCRIPCIONS 

 
Les inscripcions es realitzaran mitjançant cita prèvia. Es citarà a cada família per venir a Podium a realitzar la 
inscripció, en funció dels horaris i dies en els que han sol·licitat cada família poder fer-ho. 
 

- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 
 

o Fotocòpia del DNI/ o Llibre de família en el seu defecte. 
o Fotocòpia compte bancari. (La persona titular del compte bancari ha de ser qui tramiti la 

inscripció). 
o El pagament es pot fer en metàl·lic o amb targeta. 

 
- FORMA DE PAGAMENT: 

 
o Es farà un descompte del 5% si es paga la totalitat del curset al moment de la inscripció. 
o La quota normal es pot fer en dos pagaments. El pagament del 50% del total del preu a l’inici 

del curset, i l’altre 50% es pagarà per domiciliació bancària l’1 de desembre de 2020. 
o En cas que el 31 de gener de 2021 restin quotes per satisfer per l’usuari, aquest no podrà 

continuar amb l’activitat a partir de l’1 de febrer de 2021. 
 

 *En cas de no portar la documentació sol·licitada no es podrà formalitzar la inscripció. Tampoc es 
donaran d’alta alumnes que no constin al llistat facilitat prèviament per l’AMPA. 

 
Els grups de 5è i 6è s’organitzaran des de la mateixa instal·lació d’Atrium i Podium per tal d’afavorir la 
participació en aquestes edats ja que sovint des de les AMPA no es poden fer grups per la poca demanda 
existent. Per tal d’inscriure’s caldrà acreditar que es pertany a una Ampa d’una de les escoles de Viladecans 
alhora de fer la inscripció al curs. 
 
 
7. RESPONSABLES I ACOMPANYANTS 

 
Tots els grups s’organitzaran amb dos responsables i un seguit d’acompanyants en funció del nombre de 
participants. 
 
Serà obligatori per a tots ells, l’ús de la mascareta a passadissos, vestuaris, i espai de piscina. 
 
A vestidors accedirà un acompanyant per cada 5 nens/nenes d’educació infantil (P5) o un acompanyant per 
cada 10 nens/es d’educació primària (1r a 4t). 
 
És molt important que tots els responsables, acompanyants i alumnes, estiguin fora de la instal·lació, fins 
que arribi l’hora d’entrada, evitant col·lapsar l’entrada a la instal·lació. El grup ha d’entrar a la vegada, i 
amb les mans desinfectades. 
 
Caldrà que el responsable avisi a recepció que entra amb el grup d’AMPA, i un cop avisat, entraran pel torn, 
com sempre, directament a vestuaris.  
 
Hi ha disponibles 4 armaris de grup, 1 per vestuari, per tal de deixar les bosses, i els vestuaris quedin lliures.  
 
Cal que el grup compleixi la normativa de l’espai, que apareix en aquest mateix i fa referència  a l’Ordenança 
municipal de l’ús de les instal·lacions esportives municipals. L’ús de vestidors de grups així com l’organització 
de les persones responsables del grup dependrà de la pròpia AMPA que en fa ús.  
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FUNCIONS DELS RESPONSABLES I ACOMPANYANTS 
  
El/La responsable de grup serà l’interlocutor/interlocutora entre els/les pares/mares, la direcció de la 
instal·lació i el/la coordinador/a de l’equip de monitors i monitores de la piscina, raó per la qual convindria 
que fos sempre la mateixa persona. 
 
Sempre que tingui lloc qualsevol problema, queixa o suggeriment cal que el responsable de l’AMPA ho 
comuniqui a la direcció del centre, mai de forma directa entre pares/mares i monitors/monitores. 
 
 Funcions als vestidors  
 

• Ajudar a canviar-se i controlar l’ordre al vestidor. 

• Controlar el  comportament dels nens i nenes als vestidors i els correctes hàbits higiènics, 
dutxes, casquet de bany, sabatilles, etc. 

• Interlocutor/interlocutora entre  el  coordinador/a  de  monitors/es i el  grup de pares/ mares. 

• El responsable del grup serà el/la que distribueixi l’ordre de pares/mares autoritzats/des per 
ajudar als vestidors com a acompanyants (la instal·lació proporcionarà a inici de temporada els 
carnets acreditatius). 

• A partir del mes de febrer no es permetrà l’entrada dels infants que tinguin quotes impagades, 
per tant un dels acompanyants, en cas que assisteixi algun infant en aquesta situació, s’haurà 
de quedar amb ell a la recepció de l’equipament fins que algun familiar el passi a recollir (se’ls 
avisarà per telèfon). 

 
Funcions a la piscina 
 

• Ajudar en els desplaçaments que es facin dins la piscina (lavabo, vestidors, etc.) en els grups dels 
més petits. Hi podran entrar durant la sessió a platja de piscina amb el calçat adequat o de 
protecció, amb mascareta, i com a màxim, els dos responsables. 

 
8. ALTRES DADES D’INTERÈS  

 

• Jornades de portes obertes: Per qüestions de seguretat i aforament, haurem d’esperar a tenir la 
normativa vigent, per tal de poder assegurar si es podran fer o no, les jornades de portes obertes. 
 

• Tots els nens i nenes que participen en el programa de natació escolar, en horari extraescolar, estan 
coberts per l’assegurança de Responsabilitat Civil que té contractada l’empresa gestora d’Atrium i 
Podium- Joan Masgrau i que fa front a qualsevol accident imputable a l’estat de les instal·lacions. Si 
l’AMPA desitja que els nens i nenes estiguin coberts per una assegurança d’accidents personals que 
cobreixi totes les eventualitats, l’haurà de contractar pel seu compte amb la companyia i cobertures 
que consideri adients. 

 
 
9. CONTROLS PER A LA VALORACIÓ DE NIVELL 

 
La metodologia de valoració és continuada i progressiva al llarg de tot el curs escolar. 
  
Aquesta es divideix en tres sub-apartats per valorar: 

- Procediments,  
- Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
- Valors, normes i actituds  
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Al final de curs, al mes de juny, es lliurarà un informe a les AMPA dels grups dels participants. 
 
 
10. A TENIR EN COMPTE 

 
 

• Si l’alumne ha estat exposat a la COVID-19, o es creu que ho ha estat, la família ho haurà de 
comunicar al responsable de l’AMPA. 

• En cas de malaltia que pugui ser contagiosa per als/les companys/es i per a la resta 
d’usuaris, es demana que no portin el/la nen/a a la piscina fins que no tingui l’alta del metge.  

• Si es tracta d’una lesió o una malaltia psíquica que no impedeixi la pràctica de la natació, 
caldrà aportar informe o fitxa mèdica on es descrigui les precaucions a prendre o les 
possibles reaccions. 

• Si a la instal·lació es detectés qualsevol possible patologia, es comunicarà als responsables 
de l’entitat, per que aquests ho comuniquin a la família.  

 
És responsabilitat de les AMPA comprovar que cap alumne presenta cap simptomatologia relacionada 
amb la COVID 19, o possible contagi a qualsevol alumne/responsable/acompanyant que hagi estat 
exposat al virus, o cregui que ho ha estat. 


