PROTOCOL PISCINA P4-P5
Protocol dels cursets de natació dels cursos de P4-P5 durant el curs 2022-2023.
1. Per a cada grup hi ha 1 monitor@ acompanyant contractat per l’AFA (el cost de la qual es
passa a les famílies través de la quota trimestral de piscina) que recull al grup de nen@s a les
16:20h a l´escola i els acompanya fins a la finalització del curset, lliurant-los a les famílies.
Habitualment, l’acompanyant es una de les monitores del temps de menjador de l’escola i
tractem de que sigui la mateixa durant tot el curs.
Tasques i responsabilitats de l’acompanyant:
-

Recull el grup a l’aula (16:20h) i el porta fins a les instal·lacions del CEM Guinardó, amb
el suport de familiars voluntaris (veure punt següent)
Ajuda al canvi de roba dels nen@s als vestidors del CEM Guinardó, abans d’iniciar el
curset i en acabar-lo, amb el suport de familiars voluntaris.
Està present a l’interior de la zona de la piscina durant el curset i, en cas d’urgència
mèdica, és el responsable d’avisar a secretaria de l’AFA i/o amb la família afectada.
En finalitzar el curset, i una vegada canviats, és el responsable de lliurar els nen@s als
seus familiars a la zona d’Espai Social del CEM Guinardó (zona on hi ha les taules, a partir
de les 17:30 pel primer torn, o les 18.15 pel segon torn). En aquell moment,
l’acompanyant comunicarà al familiar que reculli al nen@ qualsevol incidència que s´hagi
produït durant el trajecte o dins les instal·lacions.

2. Pel bon funcionament de l’acompanyament i canvi de roba dels nenes/nenes, és necessària
la col·laboració de familiars voluntaris. S’estima que serà necessari 1 familiar voluntari per
cada 3-4 nen@ dels grups P4-P5. En fer la inscripció al curset, es lliurarà un document als
familiars perquè es puguin inscriure com a voluntaris.
Tasques i responsabilitats dels familiars voluntaris:
-

-

L’organització de familiars voluntaris que acompanyin al grup és responsabilitat de les
famílies dels nen@s del grup, que hauran d’establir els mitjans de comunicació entre ells
que estimin oportuns (habitualment, es crea un grup de whatsapp comú per a totes les
comunicacions, on també s’hi inclou l’acompanyant de l’AFA).
o És aconsellable que els familiars voluntaris que acompanyen siguin força
estables per tal que coneguin bé el funcionament i que aquest sigui el més àgil
possible (per exemple: poden canviar trimestralment i que hi hagi substituts per
casos puntuals).
o Recomanen que, en la mesura del possible, els familiars voluntaris no
s’encarreguin del seu propi fill/a als vestidors.
Acompanyen al grup des de l’escola (16:20h) a les instal·lacions del CEM Guinardó.
Ajuden al canvi de roba dels nens i nenes als vestidors del CEM Guinardó, abans i després
de l´activitat. Recordeu que, aquest curs, caldrà acompanyar els nen@s del segon grup,
que resten a l´espai social fins les 17:20h, moment en el que ajudaran a canviar-se els
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-

infants que entren en el segon torn i als que surten del primer. Entre els familiars
d´aquest segon grup caldria algun voluntari que, cap les 18:20h, donés suport a la
monitora per vestir i acompanyar els nen@s d´aquest segon grup fins a la recollida.
Són interlocutors entre les famílies i els monitors de piscina del CEM Guinardó, en cas
que aquests últims hagin de comunicar alguna cosa sobre un nen@ o del grup en general.

3. Curset de natació P4 i P5 (de 16:45-17:30h i de 17.30-18.15h):
responsabilitats i comunicacions:
- Durant l’estona del curset els responsables dels nen@s són els monitors del CEM
Guinardó. Els monitors recolliran i tornaran el grup als vestidors col·lectius.
- Si alguna família vol comunicar-se amb els monitors del curset sobre algun tema puntual,
ho pot fer en el moment de finalitzar el curset (17:30 o 18:15h) als vestidors col·lectius.
- Si els monitors volen comunicar algun tema puntual respecte a algun infant, ho faran
directament al vestidor col·lectiu si el familiar hi es. En cas que no hi sigui, es comunicarà
als familiars voluntaris, que faran d’interlocutors i ho transmetran a la família a l’Espai
social.
- Per a temes de funcionament general del curset que les famílies vulguin comentar, ho
poden fer a la secretaria de l’AFA de l’escola.
4. Funcionament i responsabilitats de totes les famílies:
- S’encarreguen de l’organització de trons dels familiars voluntaris (veure punt 2).
- Són responsables que el nen@ porti la bossa de piscina completa (veure full informatiu)
el dia del curset. En cas contrari, el nen@ es quedarà a l’escola.
- Han de recollir al nen@ a l’Espai Social del CEM Guinardó (zona taules) en finalitzar el
curset. Una vegada el curset ha finalitzat es calcula un màxim de 15 minuts al vestidor.
Els familiars han d’estar a l’Espai Social entre:
o 1º torn 17:30 i 17:45, com a molt tard.
o 2º torn 18.15 i 18.30, com a molt tard.
- És important que avisin si algun dia el nen@ no anirà al curset. El canal per informar és,
per norma general, a través de les llibretes dels nen@s. Per altra banda, també es pot
informar via els canals que hagin establert cada grup de famílies (whatsapp, email...).
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