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INFORMACIO GENERAL DE LA TROBADA
Lloc de realització de
l’activitat

Piscines Municipals de Reus
https://goo.gl/maps/hpR5HmfM4Bv

Nombre màxim de
participants per jornada

120 alumnes, del curs de 5è d’EP
EQUIPAMENT OBLIGATORI:

Equipament necessari

− Banyador (que s’haurà de portar posat de casa)
− Casquet de bany
− Mascareta i bosseta de roba per guardar la mascareta durant les
activitats.
− Crema solar (portada posada de casa)
− Tovallola i xancletes de bany
EQUIPAMENT OPCIONAL:

− Samarreta de màniga curta i gorra (per evitar cremades durant
els jocs fora de l’aigua)

Preu de l’activitat per
participant

15,50 €
(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada)
11,00 €
(inclou només l’activitat)
8:45h a 9h: Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:15h: Arribada a les Piscines Municipals de Reus i distribució dels
grups.
(Atenció: NO HI HAURÀ TEMPS PER ESMORZAR)

Horaris generals

10h: Inici de les activitats
12:30h: Final de les activitats i recollida del material.
12:45h: Tornada al centre educatiu.
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon funcionament de
l’activitat)
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ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els participants
realitzin activitats aquàtiques basant-se amb una relació amb els/les companys/es del grup
de convivència de manera totalment lúdica.
Els/les monitors/es realitzaran tasques d’animació de les activitats. Les tasques de control dels
alumnes aniran a càrrec dels mestres i tutors/es que acompanyin els alumnes durant la sortida,
que vetllaran pel bon compliment de les normes de seguretat i d’higiene.
Abans de començar les activitats es dividirà als participants en grups d’un màxim de 15
components cadascun. Els grups es disposaran de tal manera als alumnes d’un mateix grup de
convivència se’ls assignarà un color i un/a monitor/a determinat.
L’horari previst és el següent:
Hora aproximada

Activitat

9:15 h

Arribada a les Piscines Municipals i entrada als vestidors.

De 9:30 h a 9:45h

Constitució dels grups i presentació de la jornada.

10 h

Inici de la primera rotació de l’activitat.

11 h

Inici de la segona rotació de les activitats

12:15 h

Joc lliure a la piscina amb material.

12:30 h

Final de les activitats i recollida del material

12:45 h

Tornada al centre educatiu

A cada grup se li assignarà un color i un/a monitor/a, que els acompanyarà durant tota la
jornada i dirigirà totes les seves activitats:
– Durant la primera rotació (de 10h a 11h) la meitat de grups començaran
realitzant els jocs dins de l’aigua i els altres realitzaran les activitats fora de l’aigua (a la
zona de gespa).
– A la segona rotació (d’11h a 12h) els grups s’intercanviaran i els que estaven realitzant les
activitats a l’aigua realitzaran les de fora de l’aigua i a l’inrevés.
Després d’aquestes dues rotacions, els alumnes tindran a la seva disposició, durant 10 ó 15 minuts,
el material que han utilitzat durant el matí, per jugar lliurement a la piscina sota la supervisió dels
mestres, monitors/es i socorristes.
Durant tota la jornada hi haurà servei de vigilància i socorrisme aquàtic, amb l’existència de
farmaciola i de primers auxilis en cas de ser necessari.
És important respectar la normativa de seguretat i d’higiene, d’aquesta manera ens estalviarem
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ensurts innecessaris:
– Està prohibit córrer per la platja de la piscina.
– Està prohibit trepitjar la platja de la piscina amb calçat de carrer.
– Les roques són un element decoratiu, per tant, està prohibit enfilar-se.
– Per motius de seguretat no és permès tirar-se de cap.
– Està prohibit menjar i beure a la piscina, excepte a la zona de bar.

CONSIDERACIONS FINALS
Cada grup de convivència tindrà assignat un espai als vestuaris, on els
alumnes es podran canviar de roba i deixar les bosses i els estris
personals.
Durant tota l’activitat els alumnes, monitors/es i mestres acompanyants
hauran de portar la mascareta posada.
Només es permetrà que els alumnes es treguin la mascareta en el moment de realitzar les
activitats.
Durant les rotacions cap a les diferents activitats fora de l’aigua i durant les petites estones de
descans els alumnes hauran de col·locar-se obligatòriament la mascareta.

ÉS IMPORTANT QUE ELS MESTRES I TUTORS ACOMPANYANTS
VINGUIN EQUIPATS AMB XANCLETES DE BANY. NO ES DEIXARÀ
ENTRAR A CAP PERSONA A LES INSTAL·LACIONS AMB CALÇAT DE
CARRER.
Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control sobre els vostres
alumnes. Estigueu localitzats a la instal·lació per si es produís algun problema amb algun/a
alumne.

