
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE PISCINA. CURS 2011-2012 

 
Activitat coordinada per l’AMPA, dirigida a nens de P3 a 6è. 

 

Lloc: COMPLEX ESPORTIU MARINA BESÒS Carrer de Dolores Ibárruri, 
s/n 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) www.marinabesos.com 

 
Horari del curs: divendres de 17.15 a 18h.  

Calendari: inici el dia 7 d’octubre i finalització el 22 de juny. 
Festius: 9 de desembre, 23 i 30 de desembre, 6 de gener (Festes de 

Nadal); i 22 d’abril de 2011 (Setmana Santa). 
 

Informació de Pagament. 
Preu: 100€ tot el curs. S’han d’abonar en un únic pagament. 

S’han d’abonar al compte de LA CAIXA LAIETANA nº 2042 0081 11 
3300014190. 

Es important indicar les següents dades al fer l’ingrés: 
NOM I COGNOM del nen/a, el CURS del vostre fill/a i el concepte 

PISCINA  

 
Normativa interna de la Piscina Marina Besòs. 

● Cal arribar amb la màxima puntualitat possible.  

Entrada als vestidors: La Piscina ens facilitarà un total de 4 

passes per a accedir-hi. S’organitzaran torns entre els pares 
acompanyants per a accedir als vestidors. A la zona de 

vestidors i altres zones interiors de les instal·lacions, només 

poden accedir amb els nens i nenes els pares acompanyants. 
Es pujarà als vestidors a les 17h. Només els pares 

acompanyants i els nens del curset podran accedir al vestidor. 

No es permet l’entrada de cotxets ni de germans 

acompanyants. 

● Hi hauran 3 jornades de portes obertes on les famílies gaudiran 

d’una millor visibilitat de l’activitat realitzada pels seus fills ( 

L’AMPA us informarà amb antelació de les dates exactes que 

coincidiran amb Nadal, Setmana Santa i fi de curs) 

● És obligatori l’ús de la dutxa abans de banyar-se, de sabatilles 

de bany a les zones de peu moll i del casquet de bany durant 

l’activitat de piscina. 

● No és permès córrer per les zones de peu moll ni saltar a 

l’aigua de forma temerària o imprudent. Els alumnes de natació 

escolar no tenen permès l’ús de les dutxes dels vestidors. 
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Altre Informació d’interès. 

Equipament de piscina: els nens/nenes han de portar banyador, 
casquet de bany, xancletes, tovallola o barnús i una tovallola petita 

pels peus. Aconsellem evitar l’ús de mitjons de bany per facilitar la 

feina al vestidors. Demanem que tot estigui marcat amb el nom del 
nen. 

És aconsellable que també portin la roba de carrer marcada per tal 
d’evitar la seva pèrdua als vestidors. (En especial pels alumnes d’ 

Infantil) 
Es prega que notifiqueu les baixes temporals o definitives d’alumnes 

a aquesta activitat amb antelació al correu 
lolaanglada.ampa@gmail.com. 
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