
PATIS COEDUCATIUS 

   
 

Durant TOTA la setmana l’alumnat de totes les classes, té lliure circulació en les següents zones: 
 

ZONA PATI JOC NORMES BÀSIQUES 

Gimnàs Just Dance - No es pot entrar l'esmorzar al gimnàs. 
- Sols el mestre/a que vigila la zona pot manipular la pissarra. 
- Deixar apagada la pissarra al acabar el pati. 

Gronxadors Jocs tradicionals - Tot el material ha de quedar degudament guardat a la caixa. 

Porxo Jocs de taula - Tots els jocs han de quedar degudament guardats a l’armari del vestíbul. 

Escalera 3er Bibliopati 
 

-Els llibres que baixen són seus o de l’aula, per tant cadascun ha de ser responsable d’ell. 
- En aquest espai hem de romandre en silenci. 

Pista 1 - rampa Tennis - Les pilotes i les raquetes s’hauran de guardar correctament dins la caixa. 
- El mestre/a haurà de supervisar que si es cala una pilota s’ha d’intentar anar a recuperar-la. 
- Si hi ha més alumnat que vol jugar, el mestre/a haurà de dinamitzar el temps de joc. 

Trinquet exterior Corda i goma - Les cordes han de guardar-se degudament a la caixa. El mestre/a encarregat d’aquesta zona ha 
de revisar que s’hagen guardat bé. 

Trinquet interior Raspall - No podem entrar amb esmorzar dins. 
- Han d’apuntar-se a la llista per esperar el torn de joc. 
- Les pilotes se guarden a la caixa. 
- El mestre/a supervisarà que no es quede res dins del trinquet. 
- Com a màxim es pot jugar 4vs4.   

La pista de porteries quedarà lliure per fer qualsevol joc durant tota la setmana, excepte el divendres. 

 
A més a més, hi ha dies especials durant la setmana: 

 

• Dilluns: jocs de casa.  Tot l’alumnat aquest dia pot portar joguets de casa, sota la seua responsabilitat. 

• Dimarts: dia de l’art. L’espai de bibliopati es dedicarà a realitzar activitats d’art. 

• Dimecres, dijous i divendres: dia de rodes.  Per cicles podran portar patins, patinets o monopatins (amb el seu nom) i utilitzar-ho 

ÚNICAMENT en la pista de porteries. A les 9:00h ho deixaran a l’escala del seu cicle. 

- Dimecres: 1er cicle. - Dijous: 2n cicle. - Divendres: 3er cicle 

 

 
L’alumnat de 5è serà l’encarregat cada dia de traure i guardar el material, supervisat pel mestre/a de zona que estiga tot correctament. 


