Reglament per a la utilització de la piscina

I019-E01

LA PISCINA DEL COL.LEGI SANT ERMENGOL


És una estructura esportiva i pedagògica afectada al "Col·legi Sant Ermengol", segons
es desprèn de les Actes del Patronat Rector reunit el dia 19 de desembre de 1983, que
així ho va definir.



És per això que en primer lloc està al servei dels alumnes del Col·legi Sant Ermengol, i
en segon lloc dels altres membres de la comunitat educativa, d’acord amb la
planificació anual. La utilització per part d’altres persones o entitats, requerirà
l’autorització del director del Col·legi Sant Ermengol.



En qualsevol cas, tothom està obligat a observar aquest reglament d’utilització de la
piscina, elaborat en base als principis de l’anterior reglament aprovat pel Patronat
Rector al juny de 1984 i en base també al reglament de piscines d’ús col·lectiu, publicat
al BOPA en el nº 22 – any 8, del 27 de març de 1996. Els responsables de les entitats a
les que se’ls permeti fer-ne ús, en signaran un exemplar en qualitat d’assabentats.

PERSONAL EDUCADOR


La persona o persones que com a responsables de l'ensenyament de natació
accedeixin a la piscina, han d'estar en possessió de la titulació corresponent, que
presentaran a la direcció del Col·legi Sant Ermengol, acompanyant-la d'una fotocòpia
per l'arxiu del Col·legi.



Cap grup d’alumnes o usuaris no pot estar a la piscina sense el monitor titulat.

MATERIAL I INSTAL·LACIONS


DESPERFECTES.
-

El Centre no es fa responsable dels objectes perduts o sostrets, tant si són dels
alumnes com d’altres banyistes o visitants.

-

Les persones o entitats diferents del col·legi Sant Ermengol que, d’acord amb
l’article 1.2. utilitzin la piscina, es faran càrrec dels danys materials que causin.





No es permet jugar a pilota en cap de les dependències de la piscina.

VESTIDORS.
-

Per a vestir-se i desvestir-se, és obligatòria la utilització dels vestidors.

-

Cal mantenir-los nets, de manera especial el terra, els lavabos i les dutxes.

SURERES.
-

Es posarà especial interès en no agafar-se a les sureres que delimiten els carrers
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i molt menys asseure-s’hi.


MATERIAL AUXILIAR.
-

Després de la utilització del material auxiliar d'ensenyament (planes, perxes,
planxes, bracets d’aigua, xurros, etc.), aquest haurà de restar ordenat al lloc
corresponent.

SEGURETAT


El professor, monitor o socorrista, que haurà de gaudir de suficients coneixements de
salvament i primers auxilis, ha de conèixer l’emplaçament dels materials de seguretat
existents a la piscina: farmaciola, cordes, perxes, salvavides, telèfon, etc.



COMPORTAMENT DELS ALUMNES.
-

Per evitar accidents, no es permès als alumnes córrer pel voltant del vas,
empènyer-se per a llençar-se a l'aigua, ni enfonsar els companys.



NOMBRE D’USUARIS.
-

D’acord amb l’article 38 del Reglament de piscines d’ús col·lectiu, el nombre
màxim d’usuaris de la piscina serà de 300 persones.

-

Per a l’ensenyament de la natació a alumnes que no saben nedar, el nombre
màxim per monitor serà de quinze.

-

Pels que tenen coneixements suficients per a nedar sense dificultat, el nombre
màxim per monitor serà de trenta.



TEMPERATURA.
-

Si per causes fortuïtes, la temperatura de l'aigua fos superior a 31 graus o
inferior a 28, no es podrà fer ús del vas, limitant-se el responsable a fer la lliçó
en sec, o bé donar classe teòrica.



Només és permès l'accés al vestidor que correspongui, als alumnes o usuaris
autoritzats que hagin d’iniciar o hagin acabat l’activitat aquàtica, i als seus professors,
monitors, socorristes o responsables del grup o col·legi.



TELÈFON D’EMERGÈNCIA.
-

Està situat a la platja de la piscina, a l’esquerra de l’escala que hi puja des del
2 de 4

Reglament per a la utilització de la piscina

I019-E01

túnel de dutxes, vora de l’accés a la infermeria i vestidors dels monitors, i amb
els números d’urgència clarament visibles.


ADAPTACIONS ALS USUARIS AMB DEFICIÈNCIES FÍSIQUES.
-

La piscina disposa d’una rampa mecànica i una cadira especial per a usuaris
amb deficiències físiques. El seu ús és exclusiu d’ells.

-

Es tindrà especial cura de no fer curses ni altres exercicis pel carril on la cadira
sigui un obstacle, quan estigui en ús.

-

Es respectarà el lloc de la graderia reservat a les persones que van amb cadira
de rodes.

HIGIENE


CASQUET DE BANY.
-



Es obligatori l'ús de casquet de bany per a poder accedir al vas.

DUTXES.
-

No es podrà accedir al vas sense estar perfectament dutxat.

-

Igualment, els usuaris es dutxaran en finalitzar l’activitat, tenint cura d’eixugar-se
ben bé, sobretot els ulls, orelles i peus.



CALÇAT.
-

No es pot entrar a la zona de platja amb calçat de carrer. Es obligatori dur
sabatilles o peücs de bany.



BANYADORS.
-

No es pot entrar a la zona de platja amb roba de carrer. Els banyadors a
utilitzar seran d'una sola peça, dels tipus anomenats de "competició", tant els
femenins com els masculins, refusant aquelles persones o alumnes que llueixin
banyadors que no s'adaptin a una moralitat admissible.



MALALTIES CUTÀNIES.
-

No podran accedir a la piscina aquelles persones afectades per malalties
cutànies o d'altres malalties contagioses.

-

El responsable posarà cura en observar qualsevol anomalia sospitosa en la pell
dels seus alumnes. En començar el curs es farà una revisió visual de les plantes
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dels peus de les persones que hagin d'utilitzar la piscina, a fi de detectar
possibles "berrugues", fongs, l'anomenat "peu d'atleta", etc. Els educadors
impediran l'accés a la piscina de l'afectat, fins estar en condicions sanitàries
satisfactòries, tot exigint-ne un certificat mèdic.
-

Aquestes revisions es faran periòdicament, i es tindrà assabentats els alumnes
perquè indiquin al responsable qualsevol anomalia que detectin en la seva pell
o peus. La Direcció del Col·legi Sant Ermengol es reserva el dret de fer aquestes
revisions de pell i peus per part de persones qualificades.



No es permès efectuar necessitats fisiològiques al vas, ni escopir.



No es pot menjar ni fumar a la zona de platja. A més, no es poden abandonar deixalles
en tot el recinte de la piscina. Cal usar les papereres.



No poden entrar animals dins les instal·lacions d'acord amb la legislació vigent que li
sigui d'aplicació.

NOTA: El Ministeri de Salut i Benestar, segons comunicat del 19 de maig de 2003, va
aprovar aquest Reglament per a la utilització de la piscina de Sant Ermengol.
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