NORMES DE PATI DEL CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
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Es considera perillós enfilar-se a la paret on hi ha les finestres de direcció i sala de
professors, és per això que els i les alumnes no s’hi podran enfilar.
Cal tenir cura i respectar el material del pati, és per això que:
- No es podrà jugar amb les cistelles, caixes o contenidors de les joguines.
- Es procurarà que s’utilitzi el material correctament sense aixafar-lo, picar fort,etc.
- Quan sigui hora d’entrar, el curs encarregat haurà de recollir i endreçar el material en
el lloc corresponent. Els altres nens hauran d'endreçar les joguines que estiguin
fent servir en comptes de llençar-les a terra per anar a la seva fila.
- Es procurarà que els nens juguin a sorra només dins del pati de P-3 i el sorral del pati
gran.
Per evitar que ens quedin més basses al pati quan plou, vigilarem de fer tapar els
forats que facin els nens/es i que no tapin la reixa de la paret.
Per tenir un millor control dels i les alumnes a l’hora del pati, hem delimitat l’espai
de pati que poden utilitzar segons els nivells:
- P3 jugaran dins els pati ballat on hi ha la “caseta” i el sorral.
- P4 i P5 poden jugar a l’espai del davant de l’edifici, al lateral asfaltat i al sorral de
fora.
- P4 i P5 també poden entrar a jugar al pati de P3 però no hi poden entrar a córrer ni a
jugar a pilota.
- Quan el pati de P3 està inundat o molt moll, tots jugarem a la part on hi ha vorera i
una part del darrera. Per tal de no destorbar les classes d’educació física i
delimitar l’espai no es permet jugar a la pista i menys enfilar-se a la barana.
Els alumnes podran accedir als lavabos de dintre de l’edifici de manera controlada.
L’escala que accedeix a la porta d’emergència s’ha de deixar lliure, per tant no s’hi
pot jugar.
A fora del pati de P3, podran sortir: pilotes, camions, carretons i cordes.
Les cordes, que sempre estaran fora del pati de P3, només les podran fer servir per
saltar els nens i nenes de P5.
Els alumnes de P4 i P5, a diferència dels de P3, podran anar a beure a la font del pati.
Els alumnes agafaran les joguines que necessitin per jugar, sense llençar les altres per
terra ni tampoc endur-se tot el que hi ha a les paneres per escampar-ho pel pati.
Els encarregats de treure les joguines han de buidar també el carretó al sorral exterior
i tornar-lo a deixar dins el pati de P3.
Es trauran unes caixes per desar les carmanyoles un cop acabat d’esmorzar, per evitar
que els alumnes entrin a les aules.
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