DECÀLEG
DE BONES
PRÀCTIQUES
L’estona de placeta
és un espai compartit
entre les famílies i la
mainada. Això implica
un acompanyament
dels infants per part dels
adults a fi d’assolir unes
bones pràctiques:

Al finalitzar l’estona ha de quedar tot ben
recollit:
• caixes apilades a la paret a prop de l’hort
• pales i galledes al sorral
• papers i deixalles a les escombraries
• Important: s’ha de recollir el tendal de la
pèrgola
No obstant, les famílies que marxen abans
del tancament de la placeta, per educació i
solidaritat, haurien de recollir els estris que
han estat utilitzant durant l’estona d’esbarjo.

L’únic espai destinat a jugar a pilota és la
Pineda (excepte bàsquet que té un espai a la
pista).
Els espais d’ús de la Placeta són la Pineda
i el pati del davant. Quedaran exclosos
l’aparcament de bicicletes, l’espai entre
els barracons de primària i per descomptat
qualsevol barracó que no sigui el hall i wc de
l’aula de P-5.

Cal fer un bon ús de l’aigua de la font, evitar
el malbaratament, amb la finalitat d’educar
els infants en el respecte cap aquest bé
fonamental.
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En cas d’emergència
truqueu:

Tenir cura de l’hort i les plantes. Evitant
trepitjar aquests espais que requereixen
tanta cura per part de les famílies voluntàries
i dels docents encarregats del projecte. En
el cas que algú de la tribu d’Hort estigui fent
alguna tasca de manteniment, els infants que
vulguin coŀlaborar han d’estar supervisats
per la persona adulta que l’acompanyi a la
placeta.

Evitar que la mainada s’enfili als tancats
del pati, la caseta de fusta, el “tipi”, arbres
i sortir a l’exterior enfilant-se per la tanca a fi
d’evitar accidents innecessaris.

Posar atenció en l’ús dels lavabos
(evitar malbaratament de paper i vigilar
embussaments). Cal tenir present que els
infants hauran d’anar acompanyats d’un
adult en l’ús d’aquest espai.

Qualsevol infant que estigui a la placeta ha
d’estar sota la supervisió d’una persona
adulta.

Els menors que ja tenen autoritzada la sortida
de l’escola un cop finalitzat l’horari lectiu i
vulguin quedar-se a placeta hauran de tenir
algúna persona adulta que se’n faci càrrec.

No es poden llençar residus que no siguin
restes vegetals dins el compostador.
Es recomana utilitzar sempre embolcalls
reutilitzables i intentar no fer servir envasos
d’alumini.

Hi haurà baquetes per tal que els nens
i nenes puguin jugar a l’espai musical.
S’hauran de recollir cada dia i endreçar a
l’interior de la caseta de l’hort.

Entre tots i totes hauríem
de vetllar perquè es
respecti aquest decàleg
i acompanyar els infants
en tot moment.

