UTILITZACIÓ DEL JARDÍ A LES
TARDES
La nostra escola ens dona l’oportunitat de gaudir del jardí durant alguna tarda. En aquest espai hi ha
materials diversos que cal cuidar i mantenir per poder gaudir plenament del nostre jardí.
L’espai del jardí, necessita que entre totes el cuidem i el millorem dia a dia. Els infants gaudeixen d’ell,
però també l’han de cuidar, i som els adults qui amb la nostra presència propera, amb l’exemple i amb la
nostra actitud els ajudem a ser més respectuosos i a estimar, valorar i cuidar allò que és nostre i dels
altres, els bens comuns.
La pista és l’espai adequat per jugar amb les pilotes o anar amb patins i patinet, vigilarem que els infants
no facin aquestes activitats per la resta de jardí.
Donat que som una comunitat gran, amb moltes personetes, però amb un col·lectiu important, fem nostra
la frase Massai: “per educar un infant cal tota una tribu”, amb això entenem i valorem necessària
la intervenció de l’ adult que posa límits a infants quan els seus pares no es perceben d’allò que passa
amb el seu fill o filla o que avisa a altres adults de determinades situacions en que no es compleixen les
normes de convivència de l’escola.
Per assegurar que tot funcioni com cal és convenient establir unes normes de convivència que regulin el
funcionament i ús del jardí de l’escola.
1-.Cada pare, mare o familiar es fa responsable de l'atenció dels seus infants (mirant què fan i com ho
fan i intervenint sempre que sigui necessari), així com de la correcta utilització de les instal·lacions del
centre.
2-.Les sortides de l’escola són a les 16:00, no fem sortides relaxades, aquesta no és una estona per
quedar-se als ambients, teniu tot un jardí a la vostra disposició
3-.Cal retirar totes les pertinences de la comunitat a les 16:00 hores (jaquetes, motxilles, objectes
personals, patinets de l’aparcament...).
4-.Un cop al jardí, no es permet l’accés a l'interior de l'escola per part d’adults i infants, ja teniu lavabos i
fonts al jardí.
5-.La porta del pati a l’exterior estarà tancada per fora i tothom que se n’hagi d’anar abans de les 17:30
s’haurà d’assegurar que la porta queda ben tancada.
6-.Els infants poden utilitzar només les joguines pròpies. En cap cas poden treure joguines dels ambients
al jardí.
7-.Els infants que estiguin jugant al jardí no poden participar en les activitats dirigides que tinguin lloc en

el mateix moment allà o a l'interior de l'escola.
8-.Cal respectar l’horari i sortir de l’escola puntualment, a les 17:30.
9-.Abans de marxar, cal recollir les joguines i deixar el jardí endreçat per poder-lo utilitzar el matí
següent.
10-. A cada pati obert hi haurà uns familiars responsables de l’activitat. Per qualsevol dubte o incidència,
us podeu dirigir a ells.
11-.Si trobem deixalles o materials que ja no es poden arreglar es llençaran al contenidor adequat,
intentarem participar de la neteja de l’escola i fer de bon model pels infants..
La utilització d’aquest servei implica l’acceptació de totes aquestes normes.
Tot seguit us detallem algunes normes específiques de la zona del sorral i la pista:
Sorral
:
- Intentem que les pales i galledes no surtin del sorral, i si surten perquè necessiten anar amb elles a fer
alguna activitat, cal que els recordem que tornin al seu lloc.
- Les pales, galledes i altres estris del sorral s’han de guardar a dins dels calaixos de fusta que hi ha en un
extrem del sorral.
- Intentarem treure tota la sorra de les galledes, ja que si es mulla queda tot com una pedra i són
inservibles.
- La cuineta s’haurà de deixar neta i els estris buits de sorra a les diferents estanteries de la cuineta
Pista
:
- Cal vetllar per un bon ús de les pilotes i dels vehicles, bicicletes i patinets dins la
pista.
- La pista no és un espai on portar pales ni on jugar amb sorra.
- Es important explicar als infants, que pot esser perillosa la interacció dels diferents jocs.
Finalment, us convidem a fer un ús responsable del jardí per poder-lo mantenir com un espai de trobada
per a totes les famílies.

ÉS IMPORTANT QUE SEGUIM AQUESTS CONSELLS PER TAL D’OFERIR ALS INFANTS UN

ESPAI ADEQUAT, NET I RECOLLIT; PERÒ TAMBÉ CAL QUE INFANTS I ADULTS SIGUIN
RESPONSABLES DE LA CURA I DEL RESPECTE VERS ELS MATERIALS I LES PERSONES.
SOLAMENT AIXÍ EDUCAREM AMB AMOR I RESPECTE TOT TROBANT L’EQUILIBRI
ENTRE LA LLIBERTAT I ELS LÍMITS.
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