
 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PISCINA 2022-2023 AFA ÍTACA 

 

 
 

AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA SALUT FÍSICA DELS INFANTS INSCRITS A PISCINA 

 
 
En/Na ________________________________________________ amb DNI                                          com a (mare,  
 
pare,tutor,tutora)                                      d’en/na  ______________________________________________ declaro que  
 
aquest/a: 

 

  No presenta cap raó física que pugui incidir en el normal desenvolupament de l’activitat extraescolar de Piscina 

gestionada per l’AFA escola Ítaca i oferida pel CEM Parc del Garraf. 

 

  Presenta alguna raó física que podria incidir en el normal desenvolupament de l’activitat extraescolars de Piscina 

gestionada per l’AFA escola Ítaca i oferida pel CEM Parc del Garraf. 
 
 

Observacions a tenir en compte:                            
 
.                                                                                                                 .                
 
.         
 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Identificació del tractament: Contactes de l’AFA ESCOLA ÍTACA VNG 
Responsable del tractament: AFA ESCOLA ÍTACA VNG, (G63886956), Rambla Arnau De Vilanova, 65 ( 08800 Vilanova I la Geltrú ); 
info@afaitaca.org 
Finalitat del tractament: disposar d'una base de dades dels pares, mares, tutors i tutores legals  per tal de poder gestionar la comunicació de 
l’Associació amb les famílies, facilitar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent, interlocutar davant les administracions públiques, 
informar i orientar als pares mares, tutors i tutores legals sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (acollida, menjador, llibres de text, 
activitats extraescolars..., organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar, organitzar activitats formatives i soci-culturals. ) 
Legitimació: Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació i consentiment de la persona interessada. 
Persones destinatàries: les dades es comunicaran a les administracions públiques quan escaigui, a entitats necessàries per a l’execució de les 
activitats i a les entitats bancàries per al cobrament de les quotes corresponents. Les dades no es comunicaran a altres categories de persones 
destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei. 
Conservació de les dades: les vostres dades es conservaran mentre duri la vostra adhesió a l'AFA, finalitzada l'adhesió es conservaran 
bloquejades aquelles dades que, per imperatiu  legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. 
Drets de les persones interessades: teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades 
personals. Per exercir-los us podeu dirigir a l’AFA ESCOLA ÍTACA VNG, a les dades de contacte indicades. En cas de divergències en relació amb 
les seves dades, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Signatura:      

 

                                                                      

                                        A Vilanova i la Geltrú,            de                          de 20  

 

mailto:info@afaitaca.org
http://www.apdcat.cat/


 

                                                                                                                                             

 

NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS CURSETS DE NATACIÓ 

 
 . L’activitat s’iniciarà el 3 d’octubre de 2022 i finalitzarà el 22 de juny de 2023 
 

. L’activitat es realitza al Parc del Garraf ( Ronda Ibèrica, 60. VNG). 
 
. Les famílies són les responsables de portar i recollir els infants de les instal·lacions del Parc del Garraf. 
 
. Cal procurar la màxima puntualitat. 
 
 . Cal ubicar-se al vestidor indicat per cada grup. Els llistats dels grups i els seus vestidors els trobareu  en els 
cartells ubicats a la recepció i/o en les portes dels propis vestidors del Parc del Garraf.  
 
. Només és permès entrar a les instal·lacions 1 acompanyant per criatura. Els acompanyants són els 
responsables, si s’escau, d’ajudar a canviar els participants abans i després de la sessió de natació.  
 
 . Equipament necessari per a realitzar l’activitat:  Vestit de bany, casquet i sabatilles de forma obligatòria i 
recomanable barnús o tovallola i ulleres.  
 
El Parc del Garraf no es farà responsable de la pèrdua i/o deteriorament de l’equipament dels participants a 
l’activitat. 
 

.  És obligatòria la presència d’una persona responsable per cada grup de P3 i P4, que acompanyi al grup a 
l’interior de la piscina. Caldrà que porti calçat adequat propi (xancles o peücs).  
 
. Aquesta persona ajudarà a anar al lavabo als infants, a facilitar els noms dels més petits a l’hora de passar llista 
o en aquelles circumstàncies en les que el monitoratge sol·liciti el seu suport. 
 
. No serà necessària la participació directa dels acompanyants a la sessió. 
 
. L’elecció de la persona col·laboradora anirà a càrrec dels propis pares, mares, tutors, tutores, podent establir-se 
torns rotatius. 
 
 . La resta d’acompanyants no podran entrar a la zona de piscina si no són sol·licitats pel monitoratge.  
 
. Els acompanyants no podran quedar-se als vestidors o dins de les instal·lacions esperant el seu grup durant el 
desenvolupament de la sessió. Es podrà tornar a accedir a les instal·lacions 5 minuts abans de que acabi la 
sessió o fins que es doni accés des de recepció.  
 
 
Qualsevol dubte o comunicació amb el Parc del Garraf es gestionarà en primera instància mitjançant 
l’AFA extraescolars@afaitaca.org o mitjançant la missatgeria interna de afaitaca.ampasoft.net > C. Extraescolars 
                                                        
 
 

 He llegit i accepto la normativa d’ús i funcionament de l’activitat de piscina. 

 
Signatura:      
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