
PISCINA P5 
 
A principis d'aquest curs el Consell Escolar, a instància del Claustre, va decidir que la 
piscina de P4 i P5 es traslladés a la franja horària d'extraescolars de la tarda, ja que al 
migdia aquesta activitat generava moltes distorsions a l'escola i una activitat 
extraescolar no pot afectar les activitats curriculars normals. 

La Comissió d'extraescolars ha treballat tot el curs en aquest tema, perquè a més 
volíem augmentar l'oferta de places. 

No obstant això, des de l'AMPA, seguim apostant per Centre Esportiu Municipal 
Perillen l'entès que l'escola Jujol és una escola de barri i volem que sigui una activitat 
al barri, on els nens puguin anar caminant i que a més sigui una activitat amb un preu 
raonable. 

Al Centre Esportiu Municipal Perill, després de moltes negociacions, només hem 
aconseguit 25 places a la tarda i hem decidit oferir-les totes a P5 de forma que es 
pugui donar continuïtat amb la piscina que s'ofereix a la escola a 1er. 

Per tant, per al curs 2015-16, l'AMPA oferta 25 places per a P5 els dijous a l'horari de 
16:15 a 18 hores. L'activitat comptarà amb monitors que recolliran els nens per les 
classes, els portaran al Centre Esportiu Municipal Perill, els ajudaran a canviar-se i 
després de la piscina es podrà recollir els nens a les 17:45 a Perill o a la Jujol a les 18. 
El preu de l'activitat serà de 37 euros. 

Malgrat que estem oferint 9 places més que l'any passat per a P5, com que l'any 
vinent P5 tindrà 3 línies, és possible que hi hagi més demanda que no pas oferta. Per 
tant, seguirem el següent procés: 

1. Preinscripcions a piscina de P5 del 8 al 12 de juny. S'ha d'entregar aquest full 
d'inscripció a la Martha o Judith. 

2. El 15 de juny es publicarà la llista de preinscrits. 
3. El dia 16 de juny es podran fer reclamacions si hi ha algun error a la llista. 
4. En cas d'haver-hi més sol·licituds de les 25 places disponibles es realitzarà un 

sorteig públic mitjançant una aplicació web el dia 17 de juny al despatx de 
l'ampa. Els resultats es publicaran als mitjans habituals: facebook, blog de 
l'ampa i porta de l'escola. 

........................................................................................................................................... 

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ 

Nom del nen o nena:…………………………………………………………………............... 

Curs actual:……………………………………………………………………………............... 

Nom de la mare, pare o tutor legal:……………………………………………….................. 

Telèfon de la mare, pare o tutor legal................................................................................ 
 
Signatura mare, pare o tutor legal: 


