
Benvolgudes famílies, 

Per coneixement de tothom i a fi d’evitar possibles incidències en la utilització , els divendres

a la tarda, del servei de Patis oberts ( ús indegut d’espais i materials, molèsties  a terceres

persones....) fem un recordatori de la normativa que el regula : 

 Els nens i nenes que es queden al pati de l’escola han d’estar acompanyats/es en tot

moment per un adult ( pare , mare o adult que se’n faci responsable)

 Les zones destinades a l’ús durant el servei són : la pista, les grades i la zona del

sorral i de les taules. Les altres zones de l’escola ( bosquet,  pati de parvulari  ,

porxos... queden fora del camp de visió del monitor de vigilància  i per tant , no és

permès el seu ús ) 

 El material de joc de pati de Parvulari  que hi ha guardat dins la caseta de fusta, és

d’ús exclusiu per a l’escola. No deixeu que els nenes i nenes l’utilitzin.

 Els  lavabos  del  porxo  estan  a  disposició  de  tothom  durant  l’estona  del  servei.

L’escola resta  tancada a  partir  de 2/4 de 5 i  no es pot  accedir  a dins  per  no

interferir les tasques del servei de neteja. 

 La  porta  d’entrada  i  sortida  durant  el  servei  és  la  porta  de  vehicles.  La  porta

d’entrada a l’escola queda tancada i com que no es disposa de servei de consergeria

ningú us podrà obrir la porta.  En cap cas es pot utilitzar la porta de sortida de

l’EB per sortir de l’escola.  

Amb el  benentès  que,  el  compliment  d’aquesta  normativa  afavoreix   el  foment  dels

valors d’estima i respecte pel bé col·lectiu, tant necessaris per a una bona convivència i

amb el convenciment que contribuireu  que els vostres fills i filles l’assumeixin, us agraïm

la vostra atenció i col·laboració .  
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