
            

 

 
 
PROJECTE: PATIS OBERTS 
 
 
 

Justificació. 

 
El projecte de Patis Oberts té com a objectiu oferir als diferents barris (Montserratina- 
Mas Ratés i Can Guardiola) un espai de lleure per a infants i famílies que funcioni com 
un referent dinamitzador del barri. 
 
Per donar resposta a aquest objectiu es proposa posar en marxa el servei de Patis 

Oberts a les següents escoles: Escola Montserratina, Escola El Garrofer i Escola 
Marta Mata. 
 

Definició. 

 

El servei consisteix en obrir els patis de les escoles fora de les hores lectives per oferir 
un espai de trobada i lleure per a les famílies del barri i oferir activitats educatives a 
nens i nenes. 
 
Característiques del servei:: 
 

• L’horari obertura del pati de l’escola Marta Mata i de l’escola El Garrofer serà el 
següent: 
 

- Dissabtes i diumenges de 17.00h a 20.00h durant els mesos d’hivern 
(octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març) 

- Dissabtes i diumenges de 18.00h a 21.00h durant els mesos d’estiu (abril, 
maig, juny, juliol, agost i setembre) 
 
 

• L’horari obertura del pati de l’escola Montserratina serà el següent: 
- De dilluns a divendres de 16.30h a 17.30h durant els mesos d’hivern 

(octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març) 
- De dilluns a divendres de 16.30h a 18.30h durant els mesos d’estiu (abril, 

maig, juny, juliol, agost i setembre) 
 

• El pati obert de l’Escola Montserratina és un servei dirigit a infants de fins a 7 
anys acompanyats d’un adult.  

 

• La durada del servei serà des de la data d’inici de curs fins l’inici de la jornada 
intensiva, en el cas de l’Escola Montserratina. I des de la data d’inici de curs 
fins el darrer diumenge de juliol, en el cas de les escoles El Garrofer i Marta 
Mata. 



            

 

 
- Hi haurà un dimanitzador que planifiqui activitats a disposició dels usuraris/es. Haurà 
de dur un element distintiu que l’identifiqui com a responsable del servei.  
 
- Hi ha un cartell informatiu del projecte a l’entrada de l’escola i la normativa d’ús de 
l’espai penjada als patis. 
 

Objectius. 

 

1. Contribuir a la millora del desenvolupament integral dels infants, adolescents i 
famílies. 
2. Obrir espais lúdics, de relació i trobada per als ciutadans de Montserratina-Mas 
Ratès i Can Guardiola. 
3. Donar ús a les escoles fora de l’horari lectiu. 
 

Normativa. 

 

És molt important que pensem que el projecte Patis Oberts forma part d’un 
equipament educatiu i s’ha de tenir molta cura en la seva utilització perquè al dia 
següent els nens i les nenes trobin les instal·lacions de l’escola en bones condicions. 
 
Per tant, s’ha de respectar la normativa d’ús: 
 

- És un espai per totes i tots i no se n’ha de fer un ús exclusiu. 
- Deixa l’espai en les condicions en què t’agradaria trobar-lo. 
- Feu ús de les papereres. 
- Només s’hi permeten begudes sense alcohol. 
- Espai lliure de fum. 
- No estan permesos els animals. 
- No estan permesos els vehicles a motor. 
- Els vehicles sense motor (bicicletes, patins…) s’han de deixar en un lloc on no 
molestin a la resta d’usuaris. 
- Ateneu a les indicacions de la persona dinamitzadora de l’espai. 
 
Aquesta normativa està penjada en cada un dels patis de les escoles i s’ha editat un 
flyer per a repartir entre els usuaris i les usuàries. 
 

Tasques dels dimanitzadors. 

 

Els dinamitzadors han de desenvolupar les següents tasques: 
 
- Obertura i tancament de l’espai. 
- Dinamitzar l’espai amb jocs i/o esports. 
- Treballar per el respecte de l’espai educatiu i el compliment de la normativa del 
programa Patis Oberts. 



            

 

- Informar per escrit del desenvolupament del projecte (nombre d’usuaris, edats, 
franges horàries on hi ha més afluència de gent, incidències, etc.) als responsables 
del projecte del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans i als 
responsables tècnics de Viurbana. 
- El dinamitzador disposarà de telèfon mòbil per les urgències. 
 

 

Espais a utilitzar. 

 

Es farà ús dels patis i les zones d’esbarjo de l’escola indicats. 
No s’obriran els WC ni s’accedirà a l’interior de l’escola. 
L’ús d’aquests espais serà lúdic, esportiu i com espai de trobada. 
 

Publicitat. 

 

Es fa publicitat mitjançant cartells, fulletons i  xarxes socials per a poder informar a la 
ciutadania de la possibilitat de fer ús dels patis de les escoles fora de l’horari 
 
A la tanca de la mateixa hi ha una pancarta que identifica l’espai com a Escola amb 
Pati Obert i amb la normativa a l’interior del pati. 
 

Responsables de l’activitat. 

 

Departament d’Educació de l’Ajuntament de Viladecans. 
SPM, Viladecans Renovació Urbana, SL. 


