
Normativa piscina 
extraescolar

Divendres de 17.30 a 18.15 h
Poliesportiu Podium Viladecans



● Ofereix: Ajuntament de Viladecans (regula)
● Gestiona: Viqual, empresa municipal 

(inscripcions i monitors)
● Organitza: AFA (grups)

INFORMACIÓ BÀSICA



DADES BÀSIQUES NORMATIVA

Grups

1 grup d’infantil P4 P5 
(8 - 10 infants)

1 grup primària  1r 2n
(12-15 infants)

EDATS I NIVELLS HOMOGENIS

Horari

Divendres de 17.30 a 18.15 h
Arribada 17.10 h al Podium

Inici

8 d’octubre (divendres)

Lliure disposició

Activitat normal (no festiu)

Preu AFA

Infantil: 160,21 € / Curs
Primària: 136,89 € / Curs

Famílies

Baixada a vestuaris i piscina 
i responsables de grup



1

Renovacions i sol·licituds de 
plaça

(formulari web AFA)

Assignació places
(si cal sorteig)

Cal ser família sòcia de l’AFA

l’AFA envia les llistes 
definitives a Podium.

Inscripcions presencials a 
Podium (cita prèvia)

3

Juliol - Agost 1 - 10 setembre A partir del 10/09

PROCÉS INSCRIPCIÓ

2



Prioritat en l’assignació de places

P4 - 2n
Places reservades 

curs anterior

1

P4 - 2n
Noves 

incorporacions

2

P3 i 3r
Només en cas de 

vacants i equilibri de 
grup garantit

3

NOVES SOL·LICITUDS: Les places s’assignaran per sorteig en cas que no hagi vacants 
suficients per a totes les sol·licituds noves



PLACES RESERVADES

● Infants que van fer l’activitat el curs anterior
● Infants amb plaça reservada (afectats per restriccions)
● Que no hagin perdut el dret de reserva de plaça

DRET DE RESERVA DE PLAÇA
ES PERD PER:
● Incompliment de la normativa
● Incompliment d’obligacions de les famílies (torns, etc)
● Faltes d’assistència reiterades
● Renúncia a la plaça (expressa o per deixar d’assistir-hi)



TASQUES DE LES FAMÍLIES
● Acompanyament i suport al vestuari
● Acompanyament a la piscina 
● Responsables de grup (coordinació torns i control d’assistència)

TORNS ROTATIUS:
4 persones cada setmana (2 per grup acompanyament als vestuaris, 1 es queda en 
piscina)

PERSONES VOLUNTÀRIES O SORTEIG (càrrec obligatori x curs) 
2 responsable de grup (1 per grup)
Suport de l’AFA (calendari torns) 

COMUNICACIÓ INCIDÈNCIES: Directament a responsables pels canals establerts



INSCRIPCIONS I NORMATIVA
afamediterrania.org/piscina


