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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 
 

Curs  2020-21 
 

Activitat:   Educació física en el medi aquàtic. PISCINA 2n ESO 
Els informem que malgrat les dificultats i sempre seguint les recomanacions i 
prescripcions en matèria de la COVID, donem continuïtat a l’activitat de piscina al 
nostre institut dins  del currículum d’educació física. Això significa que forma part de 
la programació de la matèria, i que es fa en horari escolar. Per tant, té caràcter 
obligatori. 
Aquesta activitat està aprovada pel Consell Escolar.  
És un privilegi, tant per alumnes com pel professorat d’educació física, poder gaudir 
dels avantatges que ens ofereix el medi aquàtic. 
L’alumnat realitzarà 3 sessions a la instal·lació de Montcada Aqua,  en les quals es 
pretén potenciar les seves competències mitjançant un treball específic de  flotació, 
d’apnees, de desplaçament subaquàtic, desplaçaments (estils), cabussades i jocs. 
Les sessions seran impartides pel professor d’educació física del grup. 

  
  Organitza el departament d’educació física.  
  El professorat del centre acompanyarà i retornarà els alumnes de l'institut a        
  l’Aqua i viceversa. 
   
  Calendari d’inici de les sessions segons els grups: 
  2n A: dimarts 11 de maig     2n B: dilluns 10 de maig     2n C: divendres 14 de maig 
  2n D: divendres 14 de maig     2n E: dijous 13 de maig  

  
El preu: l’import de l'activitat és de 7,5€. S'ha de fer un ingrés al cte ES62 0182 8733 
4502 0003 7096 indicant nom i cognom i curs de l'alumne (ex: Lucía Benítez 2D) El 
registre de l'ingrés i l'autorització signada es lliuraran a secretaria fins el 5 de maig. 
 

 

AUTORITZO el meu fill/a:............................................................................................. 

del (curs i grup)............................a participar de les 3 sessions de piscina a la instal·lació 

Montcada Aqua. Indiqueu encerclant el que correspongui. SAP NEDAR  NO SAP NEDAR 

NOM I COGNOM DEL PARE/MARE/TUTOR-A:................................................................... 

Signatura: 



 
 

PRESENTACIÓ DEL BENEFICIS DE LA UNITAT DIDÀCTICA DE NATACIÓ 
 

Per tal que tingueu una  idea dels beneficis que genera la pràctica de la natació i les 

activitats al medi aquàtic, us deixem un petit recull  

- Es produeix un gran treball cardiovascular perquè es fan servir la majoria de 

músculs que tenim al nostre organisme. 

- Augmenta la creació de glòbuls vermells, ja que, el fet de passar estones sense 

oxigen estimula al nostre organisme a crear-ne més per fer més eficient el 

transport de l’oxigen. També afavoreix que hi hagi una major capil·larització als 

músculs i conseqüentment que hi hagi una reducció de la fatiga davant de l’esforç. 

- Hi ha una millora del to muscular produïda pel treball dels nostres músculs amb la 

resistència de l’aigua.  

- En períodes de creixement és molt recomanable el treball en flotació per 

desenvolupar de forma simètrica i equilibrada l’esquena i prevenir i/o pal·liar 

dolors i molèsties 

- No podem oblidar que, la competència i domini dintre del medi aquàtic, pot ser 

fins i tot quelcom que ens pot salvar la vida. 

- En general ens ajuda a millorar la salut. Realitzar activitats noves que motivin els 

nostres alumnes a practicar nous esports  també és un dels grans propòsits de la 

matèria d’educació física. 

 

NORMES A SEGUIR: 

L’alumnat que comença la classe a les 8:00 anirà directament a l’entrada de la instal·lació. 

L’alumnat que tingui el darrer bloc de classes, sortirà de l’Aqua i anirà directa a casa. 

L'ús de mascareta és obligatori als vestidors i a l’espai de la piscina quan no estem dintre 

de l’aigua. 

Sempre s’haurà d’atendre les indicacions del socorrista i de la professora d’educació física. 

L’equipació necessària per a la pràctica d’activitats aquàtiques a instal·lacions cobertes és: 

- Vestit de bany, les noies poden portar banyador o bikini de natació (no van bé els 

bikinis lligats amb cordetes) i els nois un banyador de natació o  bermuda de bany, 

però no es pot entrar a la piscina amb calçotets (es poden posar un ciclista o el 

banyador a sota).  

- Casquet de bany (obligatori). 

- Xancles o peücs per caminar per la vora la piscina i per dutxar-se. 

- Tovallola o barnús. 

- Ulleres per nedar (recomanem) 

- Macareta de recanvi i bossa per guardar la mascareta a la piscina. 


