
Participació

A ESPLUGUES, PATIS OBERTS

'

El programa “ A Esplugues, patis oberts” consisteix en l’obertura dels patis de les escoles d’Esplugues, per obrir-los a la ciutadania, i
convertir-los en espais de convivència i punt de trobada més enllà de l’horari lectiu.
Es proposa la presència al lloc de l’activitat,  la figura d’un dinamitzador o tutor de pati, que serà l’encarregat d’obrir, dinamitzar les
activitats lúdic-esportives que es realitzin a la pista i un cop finalitzi l’activitat tancar la instal.lació.
Totes les activitats integrades en aquest programa estan organitzades des de la vessant integradora i de cohesió social per promoure i
potenciar la pràctica saludable de l’activitat física i l’esport en el barri.
Aquest curs 2018-19, iniciarem el programa a l’escola Folch i Torres, els dissabtes al matí en horari de 10h a 13h, essent la 1ª jornada el proper
6 de setembre de 2018.
 
 

DESCRIPCIÓ DE L' ACTUACIÓ

OBJECTIUS DE L' ACTUACIÓ

CATEGORIA: Patis oberts
OBJECTIU PEE:

Incidir en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, amb la ajuda d’activitats psicofísiques, sobre tot
orientat als nens y nenes, especialment dels residents en el barri centre.
Contribuir positivament en la formació, educació i desenvolupament com a persona dels infants, a través de la
participació en les diferents activitats del projecte Patis Oberts.
Afavorir la xarxa de relacions dels participants, reforçant la cohesió social del barri i la col·laboració i participació
en les diferents activitats lúdic-esportives que es proposen.
Potenciar l’associacionisme.
Promoure la pràctica de l’activitat física i l’esport i l’acceptació de les seves normes, fent incís en els valors
positius que l’esport com a tal implica dins la nostra societat, com a motor de salut física y mental.

Ajuntament d'Esplugues
Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Temporització: Octubre - Juny 2019
 

Persones destinatàries: 100

Organitzador: 

Pressupost: 5.000 Euros

Lloc: Escola Folch i Torres


