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Normativa per intercanvis d’alumnes o estades a l’estranger dels nostres
alumnes sobre l’autorització per al bany.
Durant l’estada dels nostres alumnes a l’estranger o durant l’estada d’alumnes estrangers a Reus es poden donar situacions i
activitats en les que els alumnes estiguin en contacte amb piscines o platges. A diferència d’altres països on hi ha una normativa
estatal, a Catalunya no tenim cap normativa sobre aquests temes, per la qual cosa, com a centre volem analitzar les situacions
que es poden produir i clarificar si els nostres alumnes o els alumnes que ens visiten estan autoritzats a prendre el bany. Estudiem
una mica les diferents situacions possibles.

Alumnes estrangers. Activitats durant l’estada a Reus relacionades amb piscines o platges.
Els alumnes estrangers NO estan autoritzats a banyar-se sota cap concepte.
La majoria de governs europeus són molt curosos amb els deures i obligacions dels nens en edat escolar i només autoritzen
activitats de bany en situacions molt concretes i sempre que els alumnes vagin acompanyats d’un professor que tingui el títol de
socorrista. Com a centre no planifiquem cap activitat d’aquest tipus per a ells i us aconsellem que tampoc no planifiqueu cap
activitat particular que comporti el bany per als alumnes estrangers.
En casos puntuals es pot demanar l’autorització directament als pares o als professors dels alumnes estrangers (sempre per una
activitat concreta).

Alumnes nostres. Activitats relacionades amb piscines o platges durant l’estada a Reus dels alumnes
estrangers.
 Activitats que estiguin planificades. En la nostra planificació no hi ha cap activitat que comporti el bany dels alumnes. El centre
proposa per a alguns intercanvis una activitat esportiva de platja a Cambrils que no inclou el bany dels alumnes.
En cas que es planifiqués alguna, els alumnes estarien acompanyats per professors i NOMÉS ESTARIEN AUTORITZATS a
banyar-se si els pares o tutors ens ho confirmeu amb aquest full d’autorització. En cas contrari no es podran banyar.
 Si es tracta d’una activitat particular (no planificada) i els alumnes no estan acompanyats ni pels professors ni pels pares o
tutors, la norma bàsica (que cal respectar) és que CAP alumne està autoritzat a banyar-se.
 En situacions en les que els alumnes estiguin acompanyats pels seus pares, mares o tutors, estaran sota el vostre criteri
directe i per tant, no afecta aquesta autorització. Recordeu que els alumnes estrangers NO estan autoritzats.

Alumnes nostres. Activitats relacionades amb piscines o platges durant l’estada a l’estranger.
 En els intercanvis d’alumnes, els alumnes estrangers estaran sota el criteri dels seus professors o dels seus pares, per la qual
cosa actuaran segons les seves normes i no ens afecta la seva decisió sobre aquest punt.
 Pel que respecta als nostres alumnes, es pot donar el cas que l’institut estranger planifiqui alguna activitat relacionada amb el
bany. Per exemple, durant l’estada a Anglaterra es planifiquen habitualment activitats de platja, parc aquàtic o piscina coberta
que poden incloure el bany.
També es pot donar el cas que una família de les que acullen els nostres alumnes disposi de piscina en la seva residència o
que planifiqui activitats particulars (que no afectin a tot el grup) relacionades amb l’aigua, com ara anar a una piscina pública,
un parc temàtic, activitats de rem, de passeig en barca, etc.
En qualsevol d’aquests dos casos (activitats organitzades per l’institut o activitats particulars amb la família) si voleu permetre
que el vostre fill/filla participi, heu de confirmar aquesta autorització.
Comenteu amb el vostre fill/filla la decisió que preneu respecte a aquest tema, per tal que respecti el que heu decidit en tot
moment, i especialment quan els professors no hi siguem presents. Els professors vetllarem el compliment, però és
responsabilitat de l’alumne fer-ho.
Els alumnes que no hagin presentat aquesta autorització signada i afirmativa es consideraran NO autoritzats.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Nom i cognoms del pare/mare o tutor:
DNI de l’alumne:
DNI del pare/mare o tutor:

Autoritzo les activitats
de bany del meu fill/filla:
Signatura del pare / mare o tutor:

Escriure només SÍ o NO
Signatura de l’alumne/a conforme es dona per assabentat
de la vostra decisió:

