
 
ANNEX 4 

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DEFINICIÓ, PARTICIPACIÓ I CONDICIONS GENERALS 
DEL PROGRAMA NATACIÓ ESCOLAR CURS 2020- 2021 
 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I CONDICIONS GENERALS CURS 2020-2021 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 10 de setembre de 2020. 
Caldrà omplir la sol·licitud de participació en el programa de natació escolar 2020-2021 que 
trobareu en aquest enllaç al tràmit de la Seu Electrònica: 
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/489.html 
 
Tota la documentació s’ha de presentar en el termini establert i per la Seu electrònica de 
l’Ajuntament de Girona: 
D’acord amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de 
mitjans electrònics amb les administracions públiques per a  la realització de qualsevol tràmit d’un 
procediment administratiu, almenys els subjectes següents: 

- Les persones jurídiques. 
- Les entitats sense personalitat jurídica. 

- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, 
per als tràmits i actuacions que es realitzin amb les administracions públiques en exercici de 
l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els 
notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració.  
 
2. Les sol·licituds trameses fora de termini només s’atendran en el cas d’haver-hi horari 

disponible. 
 
3. Les sol·licituds incomplertes i/o amb manca d’informació tindran 10 dies a partir de la recepció 

del requeriment de documentació que es farà des del Servei Municipal d’Esports. 
 
4. El programa Natació Escolar es confecciona segons els següents paràmetres: 

4.1 Mesures de seguretat i higiene en relació a la COVID19 
4.2 La dotació pressupostària 
4.3 La disponibilitat horària de les piscines municipals (franges horàries disponibles) 
4.4 Amb la voluntat d’atendre tota la demanda i donar cabuda a tots els centres que han 

presentat la sol·licitud correctament, només s’adjudicarà una franja horària per 
centre (és a dir, 1 dia a la setmana, màxim 3 mòduls en horari escolar).  

4.5 En el cas que un centre sol·liciti més d’un dia, s’atendrà la demanda només en el cas que 
quedessin franges horàries lliures i dotació pressupostària disponible. 

 
5. En el cas que la demanda sigui superior a l’oferta es farà un sorteig mitjançant un sistema 

informàtic. A l’hora de fer el sorteig es donarà prioritat a: 
1r. Escoles de Girona que participaren el curs anterior 
2n. Escoles de Girona que no participaren el curs anterior 
3r. Escoles de fora de Girona que participaren el curs anterior 
4t. Escoles de fora de Girona que no participaren el curs anterior 

 
6. En el cas que una escola participi en més d’un grup (bressol, infantil i primària) cal presentar 

tants fulls de sol·licitud com grups de participants. 
 
7. Amb l’objectiu de crear franges horàries homogènies durant tot el curs (tant per a la utilització 

dels espais de les piscines municipals, com per a la contractació del monitoratge), caldrà 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/489.html


 
consensuar els horaris i període de participació entre els centres escolars que hi participin per 
torns. 

 
DEFINICIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA NATACIÓ ESCOLAR CURS 2020 - 2021 
 
1. El Programa de Natació Escolar 2020-2021 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles 

d’educació infantil i primària.  
 

2. El Programa de Natació Escolar és anual, de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021. Tot i 
això, per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir 
únicament un torn (entre 9 i 11 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un 
màxim de 3 mòduls per franja horària en horari escolar. L’opció dels torns només serà factible 
sempre i quant sigui dintre de l’horari lectiu.  
Caldrà tenir en compte el punt 7 del document “Presentació de sol·licituds i condicions 
generals curs 2020-2021”. 

 
3. Durada del Programa de Natació Escolar curs 2020 – 2021. Anual i període dels diferents 

torns: 
Període anual: de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021 
1r torn: de l’1 d’octubre al 21 de desembre de 2020 
2n torn: del 8 de gener al 12 de març de 2021 
3r torn: del 15 de març al 31 de maig de 2021 

 
4. El màxim de carrils a utilitzar per franja horària en horari escolar és de 3, és a dir, 3 mòduls 

(=grups) alhora. Així doncs, el nombre màxim de participants serà de 24 per a escoles bressol, 
30 per a centres d’educació infantil i 36 per a educació primària. 
 

5. El nombre màxim d’acompanyants per vestidors serà de sis per a la natació d’educació infantil i 
de quatre per a educació primària (dos per vestidor). En el cas que dos centres comparteixin 
vestidor per a la natació escolar d’educació primària, el número màxim d’acompanyants serà 
de quatre (dos per escola).  

 
6. El centre escolar que participi en el programa natació escolar hi haurà de col·laborar amb la 

participació activa d’una persona acompanyant del grup.  
Aquesta persona haurà d’estar present a la piscina durant l’activitat, i en cas d’incident i/o 
necessitat, col·laborar en determinades tasques amb el monitoratge de natació del grup, i fer 
d’interlocutor entre el monitoratge de l’activitat i escola (veure apèndix 2). La responsabilitat 
de l’activitat recaurà sobre el monitoratge que porti a terme els cursets. 

 
7. Els centres i escoles participants hauran de respectar la Normativa d’ús establerta i aprovada 

de les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. Així com la informació 
detalla en l’apèndix 2. 
 
D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, 
així com també estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten 
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de 
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu. 
 
Atès que dins les MESURES DE SEGURETAT de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física s’estableixen les condicions generals que els diferents agents esportius han de complir 
per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones tant per a la pràctica esportiva i de 
l’activitat física, com per l’accés i desenvolupament d’aquestes en les mateixes instal·lacions 
esportives, sense distinció i d’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de 
Catalunya establert, caldrà seguir les instruccions, els protocols, les mesures de seguretat i 
d’higiene personal i prevenció davant la COVID-19.  



 
 
S’informarà de les mesures i protocols abans de l’inici de les activitats. 
 
Temps de l’activitat/curset 45 minuts + 15 minuts per dutxar-se i marxar + 10 minuts per 
netejar vestidors + 10 canviar-se el nou grup = 35 minuts entre la finalització d’un curset i 
l’inici del següent. 

 
8. El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 10 de setembre de 2020. 
 
9. Del 14 al 18 de setembre de 2020 cada centre escolar haurà de confirmar els mòduls mitjançat 

l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat. 
 
10. Del 21 al 25 de setembre de 2020 cada centre escolar haurà de fer arribar els llistats de 

l’alumnat participant en format digital (es facilitarà un model en format Excel), així com els 
dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, 
etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat. 

 
11. La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc a que l’activitat no s’iniciï en la 

data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es 
mantindrà. 

 
12. Forma de pagament. Per als centres escolars que hi participin de forma anual podran fer el 

pagament fraccionat. La primera quinzena d’octubre de 2020 es farà el pagament (100% del 
total o el 60% del total). La segona de quinzena de novembre de 2020 es cobrarà la part 
restant (40% del total), en el cas dels centres que hagin demanat el pagament fraccionat.  
Els que hi participin per torns, la forma de pagament serà única. El pagament es farà a l’inici 
de l’activitat i de forma única (100%). 
La forma de pagament es farà mitjançant un full de liquidació.  
El centre que no hagi abonat el cost de l’activitat en els períodes establerts, se l’exclourà 
immediatament de l’activitat. 
 

13. Les incorporacions dels mòduls en horari escolar serà factible durant tot el curs escolar sempre 
i quan no es superin les ràtios tenint en compte les mesures relatives a la COVID19, i sempre 
respectant el nombre de mòduls totals, segons el punt 4 de la “Definició i participació en el 
programa Natació Escolar curs 2020 – 2021”. 
Si hi ha alguna baixa i/o incorporació s’haurà de comunicar, directament al Servei Municipal 
d’Esports mitjançat un correu electrònic a activitatsesports@ajgirona.cat. 

    
14. Es faran aquestes activitats complementàries: 
 
Setmana de Portes obertes on els pares i mares podran entrar a la instal·lació en l’horari que el 
grup realitza l’activitat per mirar el desenvolupament de la sessió: 

1. Del 30 de novembre al 5 de desembre de 2020 (1r torn i curs anual) 
2. Del 8 al 12 de març de 2021. Només en el cas del participants en el segon torn. 
3. Del 25 al 31 de maig de 2021 (3r torn i curs anual). 

 
15. S’informarà de les mesures i protocols abans de l’inici del programa. 
 
16. Degut a la COVID-19 la programació Natació Escolar curs 2020-2021 es pot veure modificada 

i/o alterada. 
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HORARI POTENCIAL, MÒDULS, RÀTIOS I PREUS CURS 2020 - 2021 

 
PERÍODE: de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021 
SESSIONS: 1 setmanal 
DURADA DE LA SESSIÓ: 45 minuts 
GRUPS/RÀTIO (número participants/monitoratge)/PREUS: 
 
Tipologia Nº màxim de participants per mòdul 
Escoles Bressol 8 participants = 1 mòdul 
Centres d’educació infantil (P-3, P-4, P-5) 10 participants = 1 mòdul 
Centres d’educació primària (1r a 6è) 12 participants = 1 mòdul 
 
HORARIS DESTINATS:  
 

PISCINA MUNICIPAL SANTA EUGÈNIA - CAN GIBERT 
 
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9.15 –10.00 h  

+ 35´   NATACIÓ 
ESCOLAR (3)   

10.35-11.20 h 
+35´   NATACIÓ 

ESCOLAR (4)    

11.55 – 12.40 h 
+35´   NATACIÓ 

ESCOLAR (5)   

13.15 – 14.00 h 
+35´  NATACIÓ 

ESCOLAR (2) 
NATACIÓ 

ESCOLAR (6) 
NATACIÓ 

ESCOLAR (7)  

 
15.15-16.00 h 

+ 35’ 
NATACIÓ 

ESCOLAR (1)     

 
PISCINA MUNICIPAL PALAU 

 
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00 - 9.50 h  
+ 35´      

10.25 - 11.10 h 
+35´     NATACIÓ  

ESCOLAR (5) 
11.45 - 12.30 h 

+35´     NATACIÓ  
ESCOLAR (6) 

13.05 - 13.50 h 
+35´ 

NATACIÓ 
ESCOLAR (1)  NATACIÓ 

ESCOLAR (3)   

 
15.15 - 16.00 h 

+ 35’  NATACIÓ 
ESCOLAR (2)  NATACIÓ 

ESCOLAR (4)  
 
 
Disponibilitat horària: 

- Els horaris ombrejats són els destinats al programa de natació escolar.  
- En el cas dels centres escolars que hi participin per torns, la disponibilitat horària quedarà 

supeditada al consens entre els centre i el Servei Municipal d’Esports per tal de garantir 
l’homogeneïtat en els horaris (punt 7 del document “PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I 
CONDICIONS GENERALS CURS 20-21”). 

 
 
 



 
PREU DELS MÒDULS  

 
Tipologia Nº màxim de participants 

per mòdul Preu mòdul/any Preu mòdul/torn 
(*) 

Escoles Bressol 8 participants = 1 mòdul 713,51 €/mòdul/any 237,84 €/mòdul/torn 

Centres d’educació infantil  
(P-3, P-4, P-5) 10 participants = 1 mòdul 892,41 €/mòdul/any 297,47 €/mòdul/torn 

Centres d’educació primària  
(1r a 6è) 12 participants = 1 mòdul 873,76 €/mòdul/any 291,25 €/mòdul/torn 

(*) Les escoles del sector est, sector oest i del Pont Major tindran un 70% de descompte en els 
mòduls per torn, amb l’objectiu de facilitar la seva participació en el programa. 



 
APÈNDIX 1. PER A UNA AIGUA MILLOR 
 
En el Decret 95/2000, de 22 de febrer s’estableix una regulació sanitària que tendeix a garantir 
que les condicions de les piscines d’ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el 
benestar de les persones.  
 
A l’article 20 es fixen els paràmetres que han de complir l’aigua dels vasos de les piscines per estar 
en les correctes condicions fisicoquímiques i microbiològiques.  
Per facilitar el compliment d’aquests paràmetres és molt important evitar que els usuaris/es aportin 
matèria orgànica  a l’aigua.  
 
En les NORMES D’ÚS DE LES PISCINES COBERTES MUNICIPALS* es fa esment a la 
necessitat de portar casquet de bany i de dutxar-se abans d’entrar a l’aigua dels vasos de les 
piscines. Així i tot, hem observat principalment en els grups d’infants i joves, que el pas pel túnel 
de dutxes és massa ràpid i no es compleix l’objectiu de treure la matèria orgànica del  cos. 
 
Per aquest motiu us demanen la vostra col·laboració per vetllar que els infants i joves 
dels vostres grups que fan ús de les piscines municipals es dutxin bé abans d’entrar a 
l’aigua dels vasos. 
 

 Natació escolar: l’acompanyant del grup portarà els nens/es fins al túnel de dutxes on 
vetllarà conjuntament  amb el monitoratge que la mainada es dutxa de forma correcte tal 
com s’esmenta en el punt anterior. 

 
- Els acompanyants han d’utilitzar xancletes de piscina  per accedir a la zona de peus nets.  
- Queda totalment prohibit menjar en els vestidors. 
 
*Aprovades per acord de Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2014. Aquest document 
es pot trobar a: 
http://www2.girona.cat/documents/11622/180209/Normes_us_piscines_cobertes.pdf 
 
D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, així com també 
estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha adoptat les mesures bàsiques 
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció 
per SARS-CoV-2 al sector esportiu. 
 
Atès que dins les MESURES DE SEGURETAT de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física s’estableixen les condicions generals que els diferents agents esportius han de complir per 
tal de garantir la seguretat i la salut de les persones tant per a la pràctica esportiva i de l’activitat 
física, com per l’accés i desenvolupament d’aquestes en les mateixes instal·lacions esportives, 
sense distinció i d’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya establert, 
caldrà seguir les instruccions, els protocols, les mesures de seguretat i d’higiene personal i 
prevenció davant la COVID-19.  
 
S’informarà de les mesures i protocols abans de l’inici de les activitats. 
 
 
 

http://www2.girona.cat/documents/11622/180209/Normes_us_piscines_cobertes.pdf
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