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Barcelona obre 18 patis d’escola durant el període de 
vacances escolars 

» Els patis s’obriran entre el 24 de juny i el 31 de juliol tots els dies de la setmana i a 

tots els districtes 

 

» L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona hi organitza també 44 activitats de 

dinamització educatives, esportives, culturals i artístiques adreçades als infants, 

als joves i a les seves families 

 

» Durant el curs 2018-2019, la xarxa de patis oberts de la ciutat ha tingut més de 

215.000 usos 

 

Barcelona obrirà 18 patis escolars durant el període d’estiu per posar-los a disposició dels 

veïns i veïnes com a espais d’ús públic i de joc lliure. Els patis s’obriran entre el 24 de juny i el 

31 de juliol tots els dies de la setmana i a tots els districtes. L’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona hi organitza també 44 activitats de dinamització educatives, esportives, culturals i 

artístiques adreçades als infants, als joves i a les seves famílies. Les activitats són gratuïtes i 

obertes a tothom. 

 

El programa municipal Patis Escolars Oberts al Barri té com objectiu optimitzar l’ús públic dels 

patis escolars, potenciar la seva vessant educativa i social, i oferir una alternativa de lleure en 

un context segur i de proximitat, fora de l’horari escolar, en cap de setmana o en període de 

vacances escolars d’estiu, com és el cas.  

 

Al llarg del curs, la xarxa municipal de Patis Escolars Oberts al Barri la formen un total de 70 

patis, situats als diferents districtes de la ciutat, que durant aquest passat curs escolar 2018-

2019 han tingut més de 215.000 usos.  

 

Aquesta iniciativa municipal compta també amb el suport d’entitats educatives i socials de la 

ciutat, la col·laboració dels districtes municipals i del Consorci d’Educació de Barcelona. A partir 

del 13 de setembre, els  Patis Escolars Oberts al Barri tornaran al seu horari habitual. 

 

Els patis oberts durant el període estiuenc són els següents: 

 

Districte Pati Escolar Obert al Barri Adreça Horari  

Ciutat Vella Institut Pau Claris 
Pg. Lluís Companys, 
18 

de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Eixample 
 

Escola Ramon Llull 
Av. Diagonal, 275 
(entrada C. del 
Consell de Cent, 513) 

de dilluns a 
diumenge de 17 a 
20 h 
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Escola Els Llorers 
C. Aragó, 121 
(entrada per Av. de 
Roma, 98) 

de dilluns a 

diumenge de 17 a 

20 h 

Sants-
Montjuïc 

Escola Lluís Vives i Institut 
Lluís Vives 

C. Canalejas, 107 
de dilluns a 
diumenge de 18 a 
21 h 

Escola Gayarre C. Gayarre, 54 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Les Corts Escola Pau Romeva C. Pisuerga, 1 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

Institut Menéndez y Pelayo 
(*) 

Via Augusta, 140 
de dilluns a 
diumenge de 17 a 
20 h (*) 

Gràcia 

Escola La Sedeta C. Indústria, 67  
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Escola Montseny 
C. Torrent del Remei, 
2-10 

de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Horta-
Guinardó 

Escola El Carmel  C. Llobregós, 154  
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Escola Font  d'en Fargas 
Pg. Font d'en Fargas, 
65 

de dilluns a 
diumenge de 16.30 
a 19.30 h 

Nou Barris 
 

Escola Mercè Rodoreda C. Vesuvi, 35 

de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h  
(27 de juny 
romandrà tancat) 

Institut Barcelona Congrés 
C. Baró d’Esponellà, 
1-15 

de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Institut Escola Antaviana C. Nou Barris, 12 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Sant Andreu 

Institut Escola El Til·ler  C. Mollerussa, 1 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Escola Pompeu Fabra C. Olesa, 19 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h  
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Sant Martí 

Escola Bogatell 
C. Ramon Turró, 74-
76  

de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

Escola La Pau C. Extremadura, 15 
de dilluns a 
diumenge de 17.30 
a 20.30 h 

(*) Període d’obertura del 24 de juny al 26 de juliol a petició de la direcció del centre. 

  

 


