CONTEXT
L’escola Nou de Quart (9d4t) va obrir les seves portes l’any 2008 en un terreny al Carrer del Tren.
Uns anys més tard, l’escola es va traslladar a la seva ubicació actual, un entorn privilegiat,
envoltat de camps i del bosc de Can Ferriol.
Des dels primers cursos fins a l’actualitat, de manera espontània i natural, s’ha generat una
dinàmica d’ús del pati de l’escola en finalitzar l’horari lectiu. Famílies i alumnes comparteixen
una estona més, convertint el pati en un espai de socialització únic. Aquest fet aporta molts
beneficis perquè contribueix a refermar el vincle amb el projecte educatiu del centre i amb tota
la comunitat educativa (infants, famílies i mestres).
Mantenir les portes obertes després de l’horari lectiu ha consolidat el pati com un espai de lleure
segur. A més, és una valuosa oportunitat per a les noves famílies per acompanyar els seus fills i
filles i donar més eines per una adaptació més fàcil i agradable.
Tanmateix, si durant aquesta estona es produeix qualsevol incident al pati, la responsabilitat
legal recau en la direcció de l’escola, encara que succeeixi en horari no lectiu i sota la supervisió
de les famílies. Per aquest motiu, el curs 2017/2018, el Consell Escolar de l’escola 9d4t va
prioritzar la regulació d’aquest servei. Aliant-se amb l’AFA, es va fer una recerca sobre el
funcionament de patis oberts a d’altres centres i el 2n trimestre del curs 2018/2019 vam
arrancar un projecte propi amb un sistema reglat d’ús del pati en horari no lectiu.
En aquest reglament, la implicació dels progenitors, tutors o cuidadors dels alumnes és vital. Cal
que adults responsables dels menors s’involucrin directament en el desenvolupament de
l’activitat mitjançant la figura de persones encarregades. Això farà que tots siguem conscients
del privilegi de gaudir d’un espai com el pati de la nostra escola. Quan els familiars s’involucren
personalment en una activitat, aquesta esdevé més forta, rica, diversa i profitosa pel grup.

REGLAMENT
Article 1. OBJECTIU
Aquest reglament té l’objectiu de regular tots els aspectes que integren l’activitat del Pati Obert
organitzada per l’AFA de l’escola 9d4t i autoritzada per l’Ajuntament de Quart.
Article 2. ORGANITZACIÓ, ESPAIS I ACTIVITATS
A través de la Comissió de Projectes, l’AFA organitza aquesta activitat que es portarà a terme al
pati de l’escola 9d4t. Els usuaris poden desenvolupar lliurement activitats de joc, esport, lleure,
reunió o similar. Ocasionalment, la junta de l’AFA podrà organitzar activitats dirigides.
Article 3. OBJECTIUS
1. Oferir un espai de joc segur després de l’horari lectiu als infants de l’escola.
2. Contribuir a la vinculació dels alumnes i les seves famílies amb el centre educatiu.
3. Facilitar l’adaptació de les noves famílies.
4. Fomentar les relacions entre el conjunt de l’alumnat i les famílies.
5. Fomentar l’intercanvi d’experiències sobre el procés educatiu dels infants.
6. Promoure la salut a través l’activitat física mitjançant els jocs i activitats lliures.
7. Conscienciar i promoure el respecte i cura dels espais de convivència cívica.
8. Fomentar la convivència d’infants i persones de diferents edats, amb la necessitat de
respectar els espais i les activitats que fan els altres.
Article 4. DESTINATARIS
Tots els alumnes del 9d4t, 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 familiars per acompanyar els alumnes usuaris.
Article 5. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Horari de l’activitat: L’activitat tindrà lloc des de les 16:30 h a 17:30 h. La Comissió de Projectes
podrà modificar l’horari. Els responsables de torn podran decidir el tancament anticipat si les
circumstàncies ho aconsellen (climatologia adversa, manca d’usuaris, fets imprevisibles...).
Responsables de torn: Les famílies usuàries del servei participaran, de manera rotatòria, en
l’equip de responsables de torn. En el cas que un dia no s’hagi apuntat ningú, l’activitat se
suspendrà. Els responsables vetllaran pel compliment del Reglament i els usuaris han de
respectar les seves indicacions.
Accés: Els usuaris del pati obert hauran de sortir per la porta principal de l’escola (timbre). Les
famílies no usuàries sortiran per la porta del pati, accés que quedarà tancat a les 16:40 h.
Recollida de joguines i material: Els usuaris participaran en la recollida del pati: els carretons, a
la tanca; els bancs, ben col·locats; i les deixalles, a les escombraries.
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Article 6. VIGILÀNCIA I RESPONSABILITAT
La vigilància dels infants és responsabilitat dels adults que els acompanyen. Els alumnes
autoritzats a sortir sols no podran ser usuaris del Pati Obert sense la presència d’un adult.
Article 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La Comissió de Projectes gestionarà el desenvolupament d’aquesta activitat al llarg del curs 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 de l’escola, el Consell Escolar i l’AFA. La Comissió de Projectes serà la interlocutora amb
l’equip directiu del centre escolar i amb les famílies usuàries del pati.
Article 8. ASSEGURANÇA
L’assegurança de l’AFA cobreix aquesta activitat, pel que fa a la responsabilitat civil. Per aquest
motiu, és imprescindible ser família sòcia de l’AFA per poder gaudir del Pati Obert.
Article 9. SOL·LICITUD D’ALTA I BAIXA
Per fer efectiva l’alta d’una nova família, s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud al web de
l’AFA (www.afanoudequart.cat), que implica:
1. Haver llegit i acceptar el contingut d’aquest Reglament.
2. Assumir la vigilància i responsabilitat de l’infant o infants a càrrec.
3. Identificar amb noms, cognoms i telèfons els adults que es faran càrrec de l’alumne usuari
del Pati Obert. La relació de persones responsables podrà modificar-se quan sigui necessari
per correu electrònic (projectes@afanoudequart.cat).
La baixa de l’activitat es podrà fer per escrit a l’adreça projectes@afanoudequart.cat.
Article 10. DRETS
1. Transitar, romandre i jugar lliurement al pati.
2. Fer ús dels lavabos del pati.
3. Contactar amb l’AFA per formular dubtes i suggeriments (projectes@afanoudequart.cat).
Article 11. DEURES
1. Tenir un comportament cívic i respectuós amb la resta de persones.
2. Tenir cura del pati i els elements de joc.
3. No interferir en la resta d’activitats com les extraescolars, reunions i les tasques de neteja.
4. Cada adult haurà de vetllar per la seguretat i control dels menors al seu càrrec.
5. Fer-se càrrec de les despeses ocasionades per possibles danys materials.
6. Participar en la recollida i endreça del material del pati.
7. Participar en el torn de responsables del Pati Obert.
8. La persona responsable del torn anirà identificada i haurà de:
a) Mantenir el pati obert per als usuaris des de les 16:30 h fins les 17:30 h.
b) Vetllar perquè les persones que són al pati siguin usuàries.
c) Vetllar per l’ús respectuós dels espais i materials.
d) Vetllar perquè l’activitat es desenvolupi de manera cívica.
e) A les 17:20 h, donar l’avís per l’inici de la recollida del material.
f) A les 17:30 h, desar l’identificador al cistellet. Assegurar que totes les famílies usuàries
hagin sortit per l’entrada principal (timbre) i que aquesta queda tancada.
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Article 12. PROHIBICIONS
1. Accedir a l’interior de l’escola.
2. Utilitzar bicicletes, monopatins, patins, etcètera.
3. Deixar restes de menjar, envasos, papers i deixalles en general.
4. Accedir a l’hort de l’escola.
5. Enfilar-se als murs i parets de l’escola.
6. Jugar i malgastar l’aigua de les fonts.
7. Fer un mal ús o causar danys als elements instal·lats al pati.
8. Fer fotos, vídeos o enregistraments per qualsevol altre sistema d’imatge i veu.
9. La presència d’alumnes sense ser usuaris o sense estar acompanyats d’un adult.
Article 14. INFRACCIONS I POSSIBLE EXCLUSIÓ DE L’ACTIVITAT
En el cas que els usuaris no respectin aquest Reglament podrà ser motiu d’exclusió de l’activitat.
Els responsables de torn estan autoritzats a avisar els adults que acompanyin els menors en el
cas que aquests incompleixin la normativa.
Article 15. AVALUACIÓ ANUAL DE L’ACTIVITAT
La Comissió de Projectes avaluarà regularment el desenvolupament de l’activitat per detectar i
modificar, si cal, qualsevol incidència que pugui sorgir.
Article 16. CESSAMENT DEL PROJECTE
L’assemblea de l’AFA podrà acordar el cessament d’aquesta activitat en qualsevol moment si les
avaluacions anuals són negatives o si es produeixen incidències que així ho aconsellin.

Quart, 12 de setembre de 2019
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