
 

CURS DE PISCINA  2017-2018  
Servei d’acompanyament amb monitors fins a la piscina. 

 
 

 Els nens es recolliran a la sortida de l’escola i els monitors els 
acompanyaran a peu fins a la Piscina Sant Jordi. 

 
 Els nens/es de P3 i P4 es recolliran a les aules 
 Els nens/es de P5, 1r i 2n es recolliran al pati cobert 
 Els altres nens i nenes hauran d’anar cap al pati cobert 

quan surtin de classe. 
 
 Com a màxim, a les 17h i 10 minuts sortiran de l’escola cap a la 

piscina. 
 
 Si un nen/a no realitza l’activitat, haurà d’avisar al 

responsable de monitors per telèfon. Així evitarem esperes i/o 
preocupacions  innecessàries: 

 
                        Diego: 647 882 002 

 
 La ràtio de monitors és de 8/10 nens. Els monitors faran tot el servei 

d’acompanyament i seran els mateixos que estaran desprès als nens 
als vestidors. La majoria són també col·laboradors a l’escola. Cada 
monitor s’encarregarà sempre dels mateixos nens/nenes. 

 
 El monitor tindrà el telèfon dels pares dels nens dels quals és 

responsable, que farà servir en el cas que es cregui convenient.  
 

 Si un nen/a es troba malament, i no pot realitzar l’activitat, es 
trucarà als pares (o qualsevol persona designada per aquests) per 
anar a recollir-lo a les instal·lacions de piscina.  

 
 Els nens hauran de portar ells mateixos la bossa o motxilla de 

piscina, per la qual cosa es prega que només portin el que calgui, 
especialment pel que fa als més petits. 

 
 El recorregut a seguir serà: carrer Londres, carrer Villarroel, semàfors 

de Villarroel-París, carrer Paris, semàfor d’Urgell, carrer Paris fins a la 
piscina. 

 
 L’hora de recollida serà de les 19h. a 19:10h. Els pares hauran 

d’esperar fora de les instal·lacions per evitar confusions i que 
els nens marxin en veure els familiars. En cas de retard, cal 
avisar al coordinador, i l’estona d’espera tindrà un cost 
addicional de 15 €. 

 
 El servei de monitors està contractat a una empresa, per tant els 

monitors tenen contracte i tots els serveis coberts. 
 

 El coordinador dels monitors és en Diego i el seu telèfon de contacte 
és el 647 882 002. 


