
	  

	  

Pla	  d’actuació	  de	  MARES	  i	  PARES	  ENCARREGATS	  del	  Pati	  Obert	  de	  l’escola	  Les	  Bases	  

En	  aquesta	  taula	  trobareu	  breument	  explicades	  les	  tasques	  a	  realitzar.	  Agraïm	  per	  endavant	  la	  vostra	  col·∙laboració.	  

PAS	   HORA	   TASCA	   DESCRIPCIÓ	  
1	   A	  les	  16:30h	   ANAR	  A	  BUSCAR	  LA	  CLAU	   Recollir	  la	  clau	  penjada	  davant	  del	  despatx	  de	  l’AMPA	  i	  registrar	  qui	  l’agafa.	  	  

2	   A	  partir	  de	  les	  16.30h	   COL·LOCAR-SE	  EL	  
DISTINTIU	  

Penjar-‐se	  la	  cinta	  de	  la	  clau	  al	  coll	  per	  poder	  ser	  identificat	  com	  a	  pare/mare	  
encarregat	  del	  pati,	  facilitant	  la	  vostra	  visibilitat	  en	  cas	  d’alguna	  incidència.	  

3	   Fins	  al	  tancament	   VIGILÀNCIA	   Mirar	  d’estar	  atents	  a	  qualsevol	  incidència.	  

4	   5	  minuts	  abans	  de	  
tancar	   AVISAR	  DEL	  TANCAMENT	   Avisar	  a	  tothom	  que	  vagi	  sortint	  i	  netejant	  si	  cal	  per	  tal	  de	  tancar	  el	  pati.	  

18:30	  h	  	  	  	  (horari	  1)	  
5	   18:00	  h	  	  	  	  (horari	  2)	   TANCAR	  LA	  PORTA	  

Assegurar-‐se	  que	  tots	  els	  usuaris	  del	  pati	  obert	  han	  sortit	  del	  pati	  i	  tancar	  la	  
porta	  amb	  clau.	  Si	  trobeu	  algun	  objecte	  perdut,	  l’heu	  de	  deixar	  a	  l’entrada	  de	  
l’escola	  el	  dia	  següent.	  

6	   L’endemà	  a	  les	  9	  h	   TORNAR	  LA	  CLAU	   L’endemà	  al	  matí,	  quan	  porteu	  els	  infants	  a	  l’escola,	  tornar	  la	  clau	  al	  seu	  lloc.	  

HORARI	  1:	  des	  de	  l’inici	  de	  curs	  fins	  al	  31	  d’octubre	  i	  de	  l’1	  de	  març	  fins	  a	  l’inici	  de	  l’horari	  intensiu	  del	  juny.	  
HORARI	  2:	  de	  l’1	  de	  novembre	  fins	  al	  28	  de	  febrer.	  
	  
-	  EN	  CAS	  DE	  PLUJA:	  l’activitat	  Pati	  Obert	  no	  es	  pot	  dur	  a	  terme.	  
	  
-	  En	  cas	  que	  hi	  hagi	  alguna	  INCIDÈNCIA	  URGENT,	  en	  el	  punt	  de	  recollida	  de	  les	  claus	  hi	  haurà	  uns	  números	  de	  telèfon	  de	  pares	  i	  mares	  de	  la	  Comissió	  de	  Pati	  Obert	  a	  qui	  es	  
pot	  trucar.	  En	  cas	  d’incidències	  no	  urgents	  o	  suggeriments,	  podeu	  enviar	  un	  email	  adreçat	  a	  la	  comissió	  Pati	  Obert	  al	  correu:	  ampalesbases@gmail.com	  
	  
MOLT	  IMPORTANT:	  Els	  usuaris	  del	  Pati	  Obert	  podran	  fer	  ús	  dels	  lavabos	  de	  l’escola	  fins	  a	  les	  17:45h.	  ELS	  MENORS	  HAN	  D’ANAR	  SEMPRE	  ACOMPANYATS	  D’UN	  
ADULT.	  
	  

La	  vostra	  principal	  funció	  és	  obrir	  i	  tancar	  la	  porta	  en	  l’horari	  establert	  del	  Pati	  Obert.	  Vetllar	  per	  l’acompliment	  de	  la	  
normativa	  i	  la	  cura	  de	  les	  instal·∙lacions	  és	  una	  funció	  de	  TOTES	  i	  TOTS	  plegats,	  no	  només	  el	  pare	  o	  mare	  encarregades	  del	  

Pati	  Obert.	  

	  


