
	  

	  

PROJECTE D’ACTIVITAT 

‘PATI OBERT DE L’ESCOLA LES BASES’ 
 
 
INTRODUCCIÓ: El passat curs 2016-2017 van sorgir arreu del territori diverses 
iniciatives per obrir els patis després de l’horari escolar. La comunitat educativa de 
l’escola Les Bases va valorar com la iniciativa com a interessant i es va proposar 
buscar la manera de poder-la implementar a partir del curs 2017-2018. L’any 2018, un 
cop anunciat el tancament del pati de l’Escorxador, des de l’AMPA de l’escola de les 
Bases es vol optar per mantenir les portes obertes del pati després de l’horari lectiu. 
Amb aquesta proposta es vol promoure un espai de socialització entre les famílies dels 
infants escolaritzats, que permeti també refermar el vincle amb el projecte educatiu del 
centre. Per aquest motiu, les famílies de l’escola, a través de l’AMPA, proposem una 
manera reglada de permetre la utilització d’aquest espai tan valuós en les millors 
condicions possibles i en benefici de tota la comunitat educativa (infants, famílies i 
mestres). 
 
ACTIVITAT: consistirà en poder gaudir del pati obert després de l’horari escolar; a 
partir de les 16:30 h i amb hora de finalització adaptada a cada època de l’any (entre 
18:00 h i les 18:30 h, segons estableix el Reglament de l’activitat).  
 
A QUI S’ADREÇA I QUI HI POT PARTICIPAR: especialment organitzat per l’alumnat 
de l’escola les Bases, però també els seus progenitors i/o cuidadors i cuidadores. 
S’acceptarà la presència de germans i altres familiars, sempre que la seva estada 
estigui justificada per acompanyar l’alumnat de les Bases. 
 
En tot cas, és requisit imprescindible per poder ser present al pati de les Bases fora de 
l’horari escolar haver llegit, acceptat i signat el Reglament que regeix aquesta activitat i 
el full d’assumpció de responsabilitat individual, tant en nom propi com dels menors 
presents i visites familiars, de les activitats i actuacions que facin els subscriptors i 
subscriptores d’aquesta activitat.     
 
OBJECTIUS:  
 

• Aconseguir una major i més satisfactòria vinculació de l’alumnat i les seves 
famílies amb el centre educatiu. 

• Facilitar l’adaptació de l’alumnat nou quan arriba a les Bases per primera 
vegada, especialment els de P3. 

• Fomentar les relacions entre el conjunt d’alumnat i de les famílies. 
• Fomentar espais d’intercanvi i aprenentatge d’experiències entre pares i mares 

sobre el procés educatiu dels fills i filles. 
• Promoure la salut a través del foment de l’activitat física dels infants mitjançant 

els jocs i activitats de lliure desenvolupament que puguin fer al pati. 



	  

	  

• Conscienciar i promoure el respecte i cura dels espais de convivència cívica 
com és el nostre pati i el col·legi en el seu conjunt. 

• Fomentar la convivència dels infants i persones de diferents edats, amb la 
necessitat de respectar els espais i les activitats que fan els altres en un mateix 
moment i recinte. 

 
REGULACIÓ: l’activitat estarà regulada per un Reglament que contindrà totes les 
normes d’accés i ús, persones que poden gaudir-ne, persones encarregades del 
control diari del pati, règim disciplinari, etc.   
 
ORGANITZACIÓ: s’organitzarà un torn de pares i mares responsables del pati, els 
quals vigilaran que es faci un ús correcte del mateix i, en general, el compliment del 
Reglament que regula aquesta activitat. 
 
CONTRIBUCIÓ A LES DESPESES GENERADES PER L’ACTIVITAT: les despeses 
generades ordinària o extraordinàriament per aquesta activitat seran rescabalades a 
l’administració pública corresponent o, si fos el cas, al propi centre educatiu amb el 
mateix sistema i règim de pagaments que la resta d’activitats extraescolars 
organitzades per l’AMPA. 
 
POSSIBLES NECESSITATS D’ADAPTACIÓ D’ALGUNS ELEMENTS ACTUALS 
DEL PATI. Si fos necessari fer alguna adaptació dels elements actuals del pati, es 
valorarà la capacitat econòmica pròpia i la possibilitat d’aconseguir subvencions 
públiques i/o privades. 
 
AVALUACIÓ ANUAL DEL PROJECTE: cada any (preferiblement durant el mes de 
juny) s’avaluarà per part de la Comissió Pati Obert el desenvolupament integral 
d’aquesta activitat. Així mateix, l’AMPA s’interessarà de forma continuada per la 
incidència que aquesta activitat té en l’escola en tots els seus aspectes. En cas de 
detectar incidències negatives, la Comissió Pati Obert procedirà amb diligència per 
corregir-les. 
 
 
Manresa, 18 de gener del 2018. 


