
 
 

NORMATIVA NATACIÓ ESCOLAR CURS 2018/2019 

 

 La temporada de natació escolar, comença l’1 d’octubre, excepcionalment es 

podrà començar el gener. 

 Les sessions són de 45 minuts, El preu per monitor/sessió és de 20,65€. 

 Els grups de cursets estan formats per un rati de 10 alumnes a P3,  10-15 alumnes a 

P4 i P5 i de 12-20  a partir de 1r. 

 L’entrada al recinte, es farà sense corredisses, amb silenci i sempre acompanyats 

d’un adult, 15 min abans de l’inici de l’activitat. La sortida del recinte, s’ha de fer 

abans de 20 min desprès de finalitzada la sessió i de la mateixa manera que 

l’entrada, no es permet menjar dins dels vestidors ni als passadissos. 

 L’organització dels vestidors anirà controlada pels propis mestres o acompanyants, i 

un d’ells com a mínim haurà d’estar localitzable, per possibles incidències. 

 Un cop iniciada l’activitat els mestres o acompanyants han de sortir de la 

instal·lació , a excepció de les escoles que assisteixen grups de P3 i P4, que és 

obligatori que un dels mestres o acompanyants romangui a dins de la piscina, fins a 

la fi de la classe de natació. 

 És obligatori l’ús de banyador, xancletes, casquet de bany, tovallola o barnús, 

queda prohibit l’ús de roba interior. 

 Tot el material haurà d’anar marcat amb el nom del nen/a, per facilitar la tasca 

dels monitors i acompanyants. 

 Per poder millorar la seguretat del cursetista, serà important que comuniqueu a la 

coordinadora de les activitats aquàtiques, si hi ha algun nen/a que pateix algun 

tipus d’al·lèrgia o malaltia (asma, epilèpsia, autisme, TDAH...). 

 L’escola haurà de lliurar, una setmana abans de l’inici de l’activitat  i per correu 

electrònic piscinalescomes@gmail.com, un llistat del total d’alumnes amb nom , 

cognoms, any de naixement i curs.  

 La sessió començarà i acabarà a l’hora establerta, els mestres o acompanyants 

hauran de lliurar els alumnes als monitors, un cop hagi acabat el grup anterior al seu 

i hagi accedit a dins del vestidor. Recordem que als serveis, a les dutxes  i l’accés a 

la piscina és obligatori amb xancletes de bany o peücs. 

 Al finalitzar la sessió, els monitors lliuraran els alumnes al mestre o acompanyant, així 

doncs s’haurà d’estar dins de la piscina a l’acabar l’activitat per efectuar el canvi, 

es prega màxima puntualitat i  sempre amb xancletes de bany o peücs. 

 Si un alumne ha de sortir de la sessió a petició dels pares, aquests ho hauran de 

demanar als mestres de l’escola i els mestres seran els responsables de demanar al 

monitor que el cursetista ha de deixar de fer la sessió. 
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 Es farà una prova a l’inici del curs per saber el nivell de cada alumne/a, s’ha de 

tenir en compte els/les alumnes del curs anterior. 

 Durant el curs es crearà el rànquing  escolar pels alumnes de primària, les 16 millors 

marques de la comarca de l’Anoia participaran en les semifinals de natació dels 

Jocs Escolars de l’Anoia, per participar-hi serà obligatori tenir tramitada la llicència 

escolar. 

 Els primers quinze dies del curs, es podran fer canvis de grup per part de 

l’organització de la piscina per poder fer els grups més homogenis possibles. 

 Al final de curs, es lliurarà un informe personal on es detallarà l’evolució del 

cursetista i els objectius que ha assolit. 

 Els pares dels cursetistes podran veure l’evolució dels seus fills/es, els dies assenyalats 

en el calendari de portes obertes. 

 Es segueix el calendari escolar, quan per algun motiu aliè al Servei d’Esports de 

l’Ajuntament d’Igualada, l’escola no pugui assistir a la classe de natació, haurà 

d’avisar-ho a la coordinació de la piscina. 

 Els canvis de grup/nivell dels alumnes, es farà segons criteri dels tècnics de la Piscina 

de Les Comes. 

 Per qualsevol queixa, consulta o suggeriment, no dubteu en comunicar-ho a la 

direcció de la piscina. 




