
 

NOTA DE PREMSA 

02/12/2012 12:04 h. 

 

Barcelona estrena un nou Pati Escolar Obert al Barri a l'escola 
Àgora, al districte de Nou Barris  

 

 

L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició d'infants, joves i les seves famílies un total 

de 61 patis escolars com a espais d'ús públic en horari extraescolar i en períodes de 

vacances escolars

Diumenge 2 de desembre, a les 11:00 hores, obrirà les seves portes un nou Pati Escolar Obert al Barri 

situat a l’escola Àgora (carrer Marne, 2), al barri de la Guineueta, al districte de Nou Barris, que obrirà els 

diumenges d’11 a 14 hores. Amb aquest nou pati obert, l’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutat un 

total de 61 Patis Escolars Oberts al Barri que, oberts sempre en horari extraescolar i en períodes de 

vacances escolars, posa a disposició d’infants, joves i les seves famílies com a espais d’ús públic. 

 

L’obertura del pati escolar de l’escola Àgora s’ha impulsat des de la regidoria d’Educació i Universitats -a 

través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona-, amb la implicació del Districte de Nou Barris i de la 

direcció i de l’AMPA del centre i el suport del Consorci d’Educació de Barcelona i de la Fundació Jaume 

Bofill. Actualment, al districte de Nou Barris hi ha un total de 12 patis escolars oberts al barri. 

 

Aquest nou Pati Escolar Obert al Barri comptarà també amb l’habitual servei de monitoratge que 

s’encarregarà, entre d’altres coses, d’obrir i tancar el pati durant l’horari previst, vetllar pel bon ús de les 

instal·lacions, comunicar les incidències i facilitar la relació i el diàleg entre els usuaris.  

  

61 patis oberts a la ciutat 

Impulsats i gestionats des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (regidoria d’Educació i 

Universitats), l’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutat un total de 61 Patis Escolars Oberts al Barri que 

són espais d’ús públic per a infants, joves i les seves famílies i que obren les seves portes en horari 

extraescolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars. 

  

El servei municipal de Patis Escolars Oberts al Barri té com a objectiu optimitzar l’ús dels patis escolars 

potenciant la seva vessant educativa i social i oferint un context segur i de proximitat on poder gaudir del 

temps de lleure de forma autònoma.  Aquesta iniciativa municipal compta també amb el suport de tots els 

districtes municipals, de la Fundació Jaume Bofill, de diverses entitats educatives i socials de la ciutat i del 

Consorci d’Educació de Barcelona. 
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