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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
ESCOLA LES PINEDIQUES
TARADELL

Benvolgudes famílies,
Segons la butlleta d’inscripció per a les activitats que l’AMPA organitza durant la jornada reduïda
del 6 al 21 de juny, ambdós inclosos, heu escollit que el vostre fill o filla faci el curset al EAS,
espai d’aigua i salut de Taradell, durant aquests 12 dies, a partir de les 3h de la tarda i fins a 2/4
de 5.
Hi haurà tres monitors, aquests són els responsables d'aplegar la mainada primer a l'edifici de
primària i després al parvulari. Els nanos juntament amb les monitores es desplaçaran a peu fins a
la piscina. En cas de pluja el desplaçament es farà igualment a peu. Cal que els nens i nenes
vagin equipats amb paraigües i/o impermeables. Tanmateix, l’AMPA té alguns paraigües als dos
edificis per si algú se’ls descuida.
En el cas que el nen o nena no es quedi a dinar a l’escola i ho faci a casa, aleshores les famílies
podran escollir portar-los a l’escola i o bé deixar-los directament a la piscina. En aquest últim cas,
cal informar prèviament ( a través de l’email que us especifiquem més avall). Caldrà ser molt
puntual i també caldrà esperaran el grup per entrar al recinte tots plegats.
Pels nens i nenes de parvulari que, durant l’any, no han fet cap extraescolar de l’AMPA es
sumaran els 7 euros en concepte d’assegurança (els nens i nenes que han fet alguna activitat
extraescolar, aquesta assegurança ja la van pagar a principis de curs).
El rebut se us girarà al número de compte, que ens heu facilitat, abans que s’acabi l’activitat.
El curset de natació es treballarà per grups d’edats i de nivells. El nombre d’alumnes per tècnic/a
és de 10 alumnes. La sessió dins l’aigua té una durada de 45 minuts (de 2/4 de 4 a ¼ de 5). Es
passarà llista per facilitar el coneixement dels alumnes i el control d’assistència. Al començar la
sessió, passen per la dutxa de la piscina, aconseguint així, el coneixement de les instal·lacions i
potenciant els hàbits d’higiene.
Per fer el curset cal portar: banyador, gorro de bany, xancletes i tovallola o barnús. Les ulleres i els
taps per les orelles són opcional per aquells nens i nenes que ho necessitin.
És important que els nens i nenes vesteixin roba còmode i fàcil perquè ells mateixos se la puguin
treure i posar. La roba ha d’estar degudament marcada.
L’hora de recollida és a 2/4 de 5 de la tarda a la porta de l’entrada de la piscina.
Es demana puntualitat a l’hora de venir a recollir els nens i nenes.
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D'altra banda, us comuniquem que la piscina no permet l'accés dels familiars dins el recinte,
mentre es desenvolupa l'activitat. Excepte el dia 20 de juny que serà el dia de jornada de portes
obertes. Aquest dia pares, germans, avis i altres familiars dels nens que durant aquests dies han
estat realitzant el curset de natació, podran accedir a la piscina i veure de primera mà els avenços
que els nens i nenes han aconseguit durant el curs.
Aquest dia, el personal de manteniment del centre habilitarà la platja de la piscina del cantó del
Pujoló per a que sigui lloc de pas i per a que, des de allà, pugueu seguir el transcurs de la classe,
drets o asseguts (instal·larem algunes cadires però, depenent de l’assistència, no garantim que
n’hi hagi per tothom).
L’accés a la piscina dels familiars, un cop els nens hagin entrat a canviar-se com és habitual, serà
per la porta d’emergència més propera als vidres exteriors; el personal de recepció ja us donarà
les indicacions pertinents per a facilitar-vos l’entrada i recollida dels nens així com el vostre accés i
sortida de la instal·lació.
Us recordem que la temperatura ambient de la piscina és de 30-31 graus, motiu pel qual
recomanem que portin roba lleugera i fresca i, sobre tot, una ampolla d’aigua per a anar-se
hidratant constantment durant els 45 minuts que dura la sessió.
Qualsevol dubte o consulta a extraescolars@pinediques.com
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