REGLAMENT DE L’ACTIVITAT PATI OBERT
DE L’ESCOLA EL BOSC DE LA PABORDIA
PREÀMBUL
L’any 2007 s’inaugurà l’escola El Bosc de la Pabordia i una de les decisions de la
direcció del centre fou mantenir les portes obertes del pati després de l’horari lectiu.
Aquesta va ser una aposta ferma per part de l’equip directiu per tal de promoure un
espai de socialització entre les famílies dels nens escolaritzats, que permetés també
refermar el vincle amb el projecte educatiu del centre.
Al llarg dels diferents anys l’escola ha anat creixent i l’espai del pati, altament utilitzat
per moltes famílies (en especial dels cursos d’alumnes d’infantil i primer cicle de
primària), s’ha consolidat com un espai de socialització, de lleure segur per als nens i
d’enfortiment del vincle amb tota la comunitat educativa del centre (nens, famílies i
mestres).
Tanmateix, al llarg d’aquest temps s’han registrat situacions de poc control parental i
casos aïllats d’incivisme en l’ús del pati, amb la conseqüència de què l’equip directiu
decidís deixar d’assumir la responsabilitat del pati obert. Per poder tornar a oferir
aquesta activitat, les famílies de l’escola, a través de l’AMPA, proposem un sistema
reglat d’ús del pati per poder tornar a gaudir d’aquest espai tan valuós en les millors
condicions possibles i en benefici de tota la comunitat educativa (nens, famílies i
mestres).
La implicació dels progenitors, tutors o cuidadors dels alumnes és important en totes les
branques de l’educació dels menors i aquesta activitat de pati no n’és una excepció. A
l’igual que El Bosc de la Pabordia té el projecte Ara ens toca a nosaltres, el qual s’ha
demostrat molt valuós al llarg d’aquests anys, que els adults responsables dels menors
s’involucrin directa i personalment en el correcte desenvolupament de l’activitat de pati
obert, mitjançant la figura dels encarregats de pati, farà que tots siguem conscients del
privilegi que és poder gaudir d’un espai físic i temporal com és el pati obert de la nostra
escola. Quan els progenitors, avis i familiars s’involucren personalment en una activitat,
aquesta esdevé més forta, rica, diversa i profitosa pel grup.
És voluntat de l’AMPA i del grup de pares que ha impulsat aquest projecte contribuir al
fet que totes les actuacions desenvolupades al nostre centre educatiu compleixin el
conjunt de normes de qualsevol rang que regeixen l’activitat escolar. A tal fi, aquest
Reglament inclou un ventall de deures i prohibicions a observar per tots els usuaris del
pati, entre les quals remarquem la prohibició de fer ús del pati obert per part de menors
no acompanyats d’un adult responsable, perquè ja existeix al nostre centre el servei
d’acolliment que cobreix aquesta necessitat, garantint així la seguretat dels menors en
tot moment.
Amb aquests objectius, l’assemblea de socis de l’AMPA d’El Bosc de la Pabordia ha
aprovat el present Reglament regulador de tots els aspectes de l’activitat del pati obert

del centre, l’acceptació del qual serà condició necessària per adquirir la condició d’usuari
del pati obert.

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular tots els aspectes que integren l’activitat del pati
obert organitzada per l’AMPA d’El Bosc de la Pabordia i autoritzada per l’Ajuntament de
Girona.

Article 2. Organització, espais i activitats
1. L’AMPA organitza aquesta activitat a través de la Comissió Pati Obert, la qual tindrà
les funcions que aquest Reglament li atorga, així com les que l’assemblea general de
l’AMPA pugui decidir en un futur i les que la junta directiva de l’AMPA pugui acordar
delegar-li.
2. Aquesta activitat es portarà a terme en els diferents espais de pati que té l’escola El
Bosc de la Pabordia. La Comissió Pati Obert de l’AMPA podrà decidir limitar l’activitat a
espais acotats si les circumstàncies ho aconsellen.
3. Els usuaris de l’activitat pati obert d’El Bosc de la Pabordia poden desenvolupar
lliurement activitats de joc, esport, lleure, reunió o similar. Ocasionalment, la Comissió
Pati Obert o l’AMPA podran organitzar activitats dirigides o autoritzar grups de pares
que n’hi facin.

Article 3. Finalitats de l’activitat pati obert
a) Aconseguir una major i més satisfactòria vinculació dels alumnes i les seves
famílies amb el centre educatiu.
b) Facilitar l’adaptació dels nous alumnes quan arriben a El Bosc de la Pabordia
per primera vegada, especialment els de P3.
c) Fomentar les relacions entre el conjunt dels alumnes i de les famílies.
d) Fomentar espais d’intercanvi i aprenentatge d’experiències entre progenitors o
cuidadors sobre el procés educatiu dels fills.
e) Promoure la salut a través del foment de l’activitat física dels menors mitjançant
els jocs i activitats de lliure desenvolupament que puguin fer al pati.
f)

Conscienciar i promoure el respecte i cura dels espais de convivència cívica com
és el nostre pati i l’escola en el seu conjunt.

g) Fomentar la convivència de nens 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.

Article 4. Destinataris de l’activitat
Tots els alumnes del centre educatiu El Bosc de la Pabordia, així com els adults que els
acompanyin com a responsables, podran gaudir d’aquesta activitat, amb els requisits i
condicions establerts en el present Reglament. També s’acceptarà la presència de
germans i altres familiars sempre que la seva estada vingui justificada per acompanyar
els alumnes usuaris del pati obert.
Tots ells, una vegada hagin tramitat amb la Comissió Pati Obert de l’AMPA d’El Bosc de
la Pabordia l’acceptació d’aquest Reglament i emplenat, signat i lliurat el full
d’assumpció de vigilància i responsabilitat pròpia dels menors al seu càrrec (amb
identificació i signatura de totes les persones majors d’edat que al llarg del curs podran
ser responsables del menor inscrit), adquiriran la condició d’usuaris de l’activitat pati
obert.
Els tràmits d’inscripció per donar-se d’alta es faran una sola vegada i tindran vigència
per la resta dels cursos d’escolarització dels alumnes del centre, mentre no se sol·liciti
la baixa de l’activitat expressament i per escrit.
La relació de persones majors d’edat responsables de cada alumne podrà modificar-se
o actualitzar-se sempre que sigui necessari a instància dels progenitors o tutors de cada
menor escolaritzat al centre.
Per tenir la condició d’usuaris del pati obert no serà necessari ser associats de l’AMPA.

Article 5. Desenvolupament de l’activitat
1. Horari de l’activitat:
a) des de l’inici del curs i fins al 31 d’octubre: 17:00 a 18:30 h;
b) des de l’1 de novembre fins el 28 (29) de febrer: 17:00 a 18:00 h; i
c) des de l’1 de març fins a l’inici de l’horari intensiu: 17:00 a 18:30h.
La Comissió Pati Obert podrà modificar aquest horari, si ho creu necessari,
havent de comunicar el nou a tots els progenitors i tutors pels mitjans habituals.
Els encarregats de pati podran decidir el tancament anticipat quan les
circumstàncies ho requereixin o aconsellin (per climatologia adversa, per haver
marxat els usuaris del pati abans de l’hora de tancament, per algun fet greu
imprevisible, etc.).
Excepcionalment la Comissió Pati Obert podrà organitzar i/o autoritzar activitats
en caps de setmana i festius.

2. Encarregats de pati: els progenitors i adults responsables de cada alumne
podran participar en l’equip de controladors de pati, que serà organitzat i
coordinat per la Comissió Pati Obert de l’AMPA. Els encarregats de pati vetllaran
pel compliment d’aquest Reglament i tots els usuaris hauran de respectar les
seves indicacions.

Article 6. Vigilància i responsabilitat dels menors usuaris de l’activitat
La vigilància dels alumnes del centre que siguin usuaris d’aquesta activitat és
responsabilitat personal i indelegable dels adults que els recullin en sortir de classe, amb
la resta de condicions previstes en aquest Reglament. En cas que hi hagi alumnes
autoritzats per sortir sols de classe, no podran ser usuaris del pati sense la presència
d’un adult responsable d’ells.
Tot el que facin els alumnes del centre usuaris d’aquesta activitat serà responsabilitat
exclusiva dels adults que els tinguin sota la seva vigilància i control. En cas de què algun
menor estigui al pati sol o no es pugui trobar o identificar a l’adult responsable d’aquell,
en seran responsables els seus progenitors o tutors.

Article 7. Facultat de control de la Comissió Pati Obert de l’AMPA
La Comissió Pati Obert de l’AMPA controlarà el desenvolupament d’aquesta activitat al
llarg del curs escolar i prendrà les decisions escaients en benefici dels usuaris, del centre
escolar i de la pròpia activitat.
Aquesta comissió serà l’encarregada d’executar les peticions i/o recomanacions que faci
l’equip directiu del centre escolar en relació amb l’activitat.
La Comissió Pati Obert serà la responsable d’organitzar els torns dels encarregats de
pati, serà la interlocutora de l’equip directiu del centre escolar i de les famílies usuàries
del pati i la que aplicarà el règim disciplinari d’aquest Reglament.

Article 8. Assegurança de l’AMPA
L’assegurança de l’AMPA cobreix aquesta activitat, pel que fa a la responsabilitat civil.

Article 9. Obligatorietat de subscriure el Reglament i el full d’assumpció de
responsabilitat pròpia
Per poder ser usuari de l’activitat pati obert és absolutament necessari, sense possibilitat
d’excepcions, llegir, omplir i signar el formulari de l’AMPA de sol·licitud d’alta com a
usuaris del pati obert, el qual contindrà les següents declaracions:

a) Haver llegit i acceptat el contingut del present Reglament, el qual serà obligatori
per la família sol·licitant a partir de la signatura del document.
b) Declaració d’acceptació de l’obligació de vigilància del menor i d’assumpció de la
responsabilitat derivada dels actes d’aquest, d’acord amb la legislació vigent.
c) Identificació amb noms, cognoms i telèfons de les persones majors d’edat que es
faran càrrec de l’alumne usuari del pati obert al llarg del curs escolar, els quals
hauran de signar personalment.
d) Signatura i data en què es formula la sol·licitud d’alta en l’activitat de pati obert.

Article 10. Drets i deures dels usuaris
1. Els usuaris que hagin subscrit aquest Reglament i hagin signat i lliurat el full
d’assumpció de responsabilitat pròpia, tenen dret a:
a) Fer ús del pati i de les seves instal·lacions, procurant utilitzar cada zona en
funció de l’edat de cada alumne.
b) Transitar, romandre i jugar lliurement en qualsevol zona del pati, amb les
recomanacions abans esmentades.
c) Els alumnes de l’escola El Bosc de la Pabordia podran berenar al pati, amb
l’obligació de no embrutar-lo ni deixar cap resta fora de les papereres.
d) Contactar amb la Comissió Pati Obert en tot moment per formular queixes,
suggeriments, etc., mitjançant enviament de correu electrònic a l’adreça
patiobertpabordia@gmail.com.
2. Són deures que obliguen a tots els usuaris del pati obert:
a) Tenir un comportament cívic i respectuós amb la resta de persones
presents a l’escola El Bosc de la Pabordia.
b) Fer un ús curós dels espais i instal·lacions del pati i complir, en general,
les normes d’aquest Reglament i les que s’aprovin en el futur per l’ús del
pati.
c) No interferir en altres activitats ja siguin escolars programades per
l’Escola fora de l’horari ordinari (les quals tindran sempre prioritat), com
extraescolars organitzades per l’AMPA o les tasques de neteja diària de
les instal·lacions, etc.
d) Cada adult haurà de vetllar per la seguretat i control dels menors al seu
càrrec.

e) Els progenitors o custodis dels menors inscrits en l’activitat de pati obert
hauran d’omplir –i mantenir actualitzat– el full d’identificació de les
persones majors d’edat que al llarg del curs podran acompanyar i fer-se
responsables de cada alumne i lliurar-lo a l’AMPA.
f)

Rescabalar els danys i perjudicis ocasionats pels propis usuaris (alumnes
i progenitors o custodis) i/o els seus acompanyants.

g) Participar, tant com sigui possible, en el torn d’encarregats de pati.

Article 11. Altres normes d’obligat compliment
A banda de l’ordenament jurídic vigent, qualsevol ordre o acord de la Direcció de l’escola
El Bosc de la Pabordia, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
o de l’Ajuntament de Girona que afecti aquesta activitat, passarà a formar part de la
seva regulació vigent, serà plenament eficaç i obligarà a tots els usuaris del pati obert.
A l’efecte de difondre la regulació que es dicti amb posterioritat a l’aprovació d’aquest
Reglament, l’AMPA o la Comissió Pati Obert informaran a tots els progenitors, tutors,
custodis o responsables dels alumnes usuaris.

Article 12. Prohibicions
Resta absolutament prohibit a tots els alumnes, progenitors, tutors, cuidadors i
acompanyants respecte de totes les zones obertes i de pati de l’escola El Bosc de la
Pabordia:
a) Accedir a cap instal·lació del centre educatiu, excepte als banys ubicats al
menjador (o del mòdul que la direcció del centre decideixi).
b) Introduir animals de companyia de qualsevol espècie.
c) Utilitzar bicicletes, monopatins, patins, etc.
d) Accedir amb cap tipus de vehicles de motor, excepte autorització prèvia
expressa.
e) Fumar o consumir begudes alcohòliques.
f) Deixar restes de menjar, envasos, papers i qualsevol altre element semblant.
g) Fer un mal ús o causar danys en els elements instal·lats al pati i en els banys
oberts durant l’activitat de pati obert.
h) Fer fotos, vídeos o qualsevol altre sistema d’enregistrament de la imatge i veu
de les persones dins les instal·lacions de l’escola El Bosc de la Pabordia,
inclosos els patis.
i) La presència d’alumnes del centre al pati sense l’acompanyament d’un adult
expressament responsable de cada menor.
j) Ser present al pati durant els horaris establerts en aquest Reglament sense la
condició d’usuari del pati obert o sense autorització del centre escolar.

Article 13. Infraccions i possible exclusió de l’activitat
1. L’incompliment dels deures de l’article 10.2 i/o de les prohibicions de l’article 12
suposarà incórrer en infracció i podrà donar lloc a ser exclosos de l’activitat de pati obert
temporal o definitivament, segons la gravetat de l’actuació.
2. Els progenitors o custodis encarregats del pati estan autoritzats a fer una amonestació
verbal immediata dels infractors i, posteriorment, hauran de comunicar a la Comissió
Pati Obert la identitat de l’infractor, els fets i qualsevol altre circumstància rellevant.

Article 14. Despeses generades per l’activitat
L’AMPA rescabalarà les despeses causades per aquesta activitat al centre educatiu o
l’administració pública que pertoqui en les mateixes condicions que la resta d’activitats
extraescolars.

Article 15. Avaluació anual de l’activitat
Cada any –preferiblement durant el mes de juny– la Comissió Pati Obert avaluarà el
desenvolupament integral d’aquesta activitat.
Així mateix, es procurarà tenir informació constant sobre la incidència que aquesta
activitat té en l’escola en tots els seus aspectes. La comunicació de qualsevol incidència
negativa que calgui corregir obligarà la Comissió Pati Obert a actuar amb rapidesa i
diligència per esmenar els problemes detectats.

Article 16. Cessament del projecte regulat per aquest Reglament
L’assemblea de l’AMPA podrà acordar el cessament d’aquesta activitat si les
avaluacions anuals són negatives o si es produeixen incidències que així ho aconsellin
en qualsevol moment del període lectiu.

Girona, 16 de maig de 2017.

