
Benvolgudes famílies, 

ens plau anunciar-vos que des de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística de l'Ajuntament
de Reus s'està portant a terme un projecte per redissenyar tots els patis de les escoles bressol
municipals. 

La voluntat de la regidoria és la de transformar els  patis per acostar-los al concepte de jardí
educatiu, per tal  de poder utilitzar aquests espais com un recurs educatiu que contempli  més
possibilitats per als aprenentatges, i que permeti una lliure circulació entre les aules i la zona de
patis més enriquida pedagògicament. 

Us posem un enllaç d'interès per si voleu conèixer més sobre el tema: 

https://elnousafareig.org/

Es busca que en cada pati s'hi puguin trobar diferents espais on hi hagi diverses propostes de joc:
espais  que  fomentin  el  moviment,  espais  d'amagatalls,  espais  de  joc  simbòlic,  espais  de
descoberta i experimentació, espais de relax, espais sensorials, .. tot aprofitant elements naturals
per tenir una visió més agradable de l'entorn. 

El  dijous  19  de  juliol  es  presentarà  en  premsa el  pla  director  del  projecte,  que  defineix  les
actuacions que es faran en cada centre, que van des del tipus de paviment, als accessos, les
tanques, els coberts i les zones d'ombra, els elements naturals i el mobiliari d'elements de joc i
elements arquitectònics. 

Es presentarà també el projecte executiu de l'EBM La Ginesta – que serà  l'escola per on s'iniciaran
les actuacions - , i les memòries valorades de les EBM Montsant, EBM El Margalló, EBM El Marfull,
EBM l'Olivera i EBM El Lligabosc. 

Les actuacions s'iniciaran aquest estiu i  s'aniran desenvolupant per fases per tal  d'interferir el
menys possible en les activitats pròpies de cada escola, i en funció també de la temporalitat que
marqui el calendari en relació a la incorporació de jardineria i arbrat. 

Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu !

Reus, 18 de juliol de 2018

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals
Reus


