Quins horaris?

Per què obrim
els patis?

Vacances escolars d'estiu:
Juny, Juliol i Setembre,

tardes de 16 a 20 hores

Un espai de trobada.

Resta del curs escolar:
dissabtes i diumenges,
de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores

Volem donar la possibilitat que la ciutadania pugui
ocupar uns espais públics per a un ús lúdic, i
permetre, alhora, avançar una mica més en la
construcció d'una ciutat més educadora i a la
mida de les persones.
Els espais estan pensats com a llocs de trobada per
als infants, els joves i les joves i les famílies de la
ciutat, durant els caps de setmana i les vacances
escolars.

ON són les
escoles?

Un espai on desenvolupar els valors.
Volem fomentar l'espai de lleure i el joc, on els
infants i adolescents puguin desenvolupar els
valors de convivència i la creativitat relacionats
amb el seu temps d‘oci. Esbargir-se i jugar en un
entorn positiu.
L'ús compartit d'aquests espais fomenta la cohesió
social i la convivència, així com el respecte a les
persones i als espais públics.
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Normes per un espai segur i saludable:
El projecte de PATIS OBERTS vol que gaudiu d'un espai
de joc lluny de la circulació de vehicles, lliure de fum i
de begudes alcohòliques.

És prohibit fumar
dins el perímetre
de l'escola

És prohibit entrar i
consumir begudes
alcohòliques

És prohibit entrar
amb animals

L'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, amb la col·laboració
de la comunitat educativa
de la ciutat, ha posat en
funcionament el projecte

PATIS OBERTS

El pati no és vigilat.
L'ajuntament facilita monitors que passen regularment
per supervisar que la instal·lació estigui bé, però no es
poden fer responsables dels infants que hi puguin estar
jugant. Així doncs, els infants han d'anar acompanyats
de persones adultes que se'n facin càrrec.

Un espai de tots.
Recordeu que també és responsabilitat de tots i totes el
respecte i la cura de l'espai per tal d'assegurar un bon
funcionament del centre sense perjudicis per cap infant
de l'escola.

PATIS
OBERTS
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En cas que observeu qualsevol desperfecte o
anomalia, us agrairem que la comuniqueu al monitor responsable del pati o telefònicament a Policia
Local 936 40 01 23.
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