Pla d’actuació FAMÍLIES ENCARREGADES Pati Obert del Bosc de la Pabordia
Aquesta taula trobareu breument explicades les tasques a realitzar. Agrair per endavant la vostra col·laboració.
PAS HORA

TASCA

1.-

Entre 16:50 h i
16:55 h

ANAR A BUSCAR EL
DISTINTIU

2.-

17:15 h

TANCAR LA PORTA

3.-

17:30

TREURE TANCA DE TALL DE
CARRER

4.-

5.-

6.-

Fins a 5 minuts
abans d’acabar
(17:55h o 18:25h)
5 minuts abans
d’acabar (17:55h o
18:25h)
18 h o 18:30 h

DESCRIPCIÓ
Anar al despatx d’en Ricard (conserge) i demanar el distintiu (lanyard*). El
despatx es troba al mòdul de la sala de professors/es. Col·locar-se el distintiu per
poder ser identificat com a encarregat/da del pati. Facilitant la vostra visibilitat
en cas d’alguna incidència.
Tancar la porta petita del pati d’infantil. La resta les tanca en Ricard. El codi de la
porta lateral és 1992, però només serveix per sortir, ja que no es té accés al
teclat des de dins.
Treure la tanca/ques que tallen el carrer i deixar-les en un costat, recolzades
amb la senyal de trànsit.

VIGILÀNCIA

Mirar d’estar atents a qualsevol incidència, si pot ser entre els dos patis. De
dilluns a dijous es farà fins les 18h, mentre que divendres fins les 18.30h.

PICAR EL TIMBRE

Trucar el timbre que està situat fora del mòdul de cinquè/sisè, al costat de la
porta d’entrada al mòdul.

TANCAR LA PORTA

Assegurar-se que tots els usuaris del pati obert han sortit de l’escola i tancar la
porta lateral (no cal tancar amb clau). Si trobeu algun objecte perdut, l’heu de
deixar en el banc que hi ha al davant del mòdul de la sala de professors/es.

* Lanyard: és una cinta que es posa al voltant del coll i que al final té un compartiment de plàstic per posar alguna identificació, en el cas del “Pati obert” hi haurà una còpia d’aquest
document Hi haurà 2 lanyards (un per vigilant).
a.
EN CAS DE PLUJA: L’activitat Pati Obert no es pot dur a terme. Les famílies encarregades del dia que plou, comprovaran que no queda ningú al patí i després tancaran la porta.
b.
En cas que hi hagi alguna INCIDÈNCIA URGENT, en el Lanyard hi haurà uns números de telèfon de membres de la Comissió de Pati Obert, a qui es pot trucar. En cas d’incidències no urgents
o suggeriments, podeu enviar un email al correu de la comissió: patiobertpabordia@gmail.com

Recordar-vos que la vostra principal funció és obrir i tancar la porta en l’horari establert del Pati Obert.
Vetllar per l’acompliment de la normativa és una funció de TOTS plegats, no només dels encarregats del Pati Obert.
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En cas d’INCIDÈNCIA URGENT durant l’activitat Pati Obert,
podeu trucar a algun dels telèfons dels membres de la
Comissió Pati Obert.
Si la incidència no és greu, si us plau, envieu un correu
explicant-la a: patiobertpabordia@gmail.com
Nom
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Telf.
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