
 



NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL PATI OBERT DE 
L’ESCOLA DE LES AIGÜES 

 
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. En cap cas el 

monitor es farà càrrec d’un infant menor. 

L’espai habilitat serà el pati de primària.

Per raons de seguretat i prevenció al pati, els usuaris hauran de portar el seu propi material per jugar 

al pati. 

Cal evitar menjar al pati, els infants i adults han de venir esmorzats de casa. 

Les festes d’aniversari es poden fer seguint aquestes condicions: 

o Només s’hi pot menjar fruita i beure aigua  

o No es pot menjar en l’espai de jardí.  

o Recollir tota la brossa i netejar l’espai per tal que no quedin restes de fruita al terra. 

Et convidem a utilitzar les papereres del pati per mantenir els espais del pati recollits i nets, lliures de 

brossa. 

Per la seguretat de totes les usuàries i usuaris, les bicicletes i patinets quedaran fora del recinte del 

pati. 

Respectar els espais on no s’hi pot accedir (hort i terrassa d’infantil) i vigilar i tenir cura del mobiliari 

urbà. 

Les mascotes han de quedar fora del recinte del pati

Gràcies per recordar que és un espai lliure de fum i que el consum d’alcohol no està permès. 

 El compliment d’aquesta normativa afavoreix el foment dels valors d’estima i respecte pel bé col·lectiu, 

necessaris per vetllar per una bona convivència de tots els usuaris. Durant l’horari de Patis Oberts, el pati 

és un espai públic i compartit, i agraïm la vostra contribució per a què, tant els vostres fills/es, com els 

adults que els acompanyen, respectin aquesta normativa. 

- Respectar la caseta de fusta que hi ha al costat de l'hort ja que és d'ús exclusiu pels infants en 

horari escolar.  

- Vetllar perquè tots els materials accessoris de la cuineta, el sorral i la taula d'experimentació 

quedin recollits als baguls i evitar que els infants no es posin dintre dels mateixos 

- Evitar jugar a pilota a la zona d'entrada del pati 

- Evitar que els infants juguin amb fang a les taules del jardí 

- L'únic espai permès per jugar amb sorra és la zona del sorral així evitarem fer sots i evitarem 

caigudes de les persones usuàries 

- Per tal de no trencar el mobiliari, evitar enfilar-se a les taules i tauleta d'experimentació per tal 

de no trencar el mobiliari 

Més informació a: barcelona/educació.cat  


