pla

PATI

Pla de Promoció d´Activitats Físiques i
Esportives en edat escolar 2014 - 2020

pla

PATI
Informació

sme.burriana.es | 964 59 14 00 | smeburriana@gmail.com

SMEBurrianaFP

@BurrianaSme

Què és el Pla Pati?

Quins són els agents participants en el Pla Pati?

El “Pla Pati” és el nom que rep el “Pla de Promoció d´Activitats Físiques i Esportives en
edat escolar per al sexenni 2014-2020” a la ciutat de Borriana. Està impulsat des del Servei
Municipal d´Esports i ha sigut aprovat al Ple de l´Ajuntament de Borriana per tots els partits
polítics.

Quin és el seu objectiu?
El principal objectiu del pla és el foment d´hàbits saludables mitjançant l´esport a l´edat
infantil.

Com aconseguir-ho?
Per aconseguir-ho, cal fer que els centres educatius es constituïsquen com a agents promotors d´estils de vida saludables en els quals l´activitat física i l´esport tinguen un lloc
destacat, en col·laboració amb famílies i els municipis.
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PROGRAMA “ESPORT AL TEU COL·LEGI”

PROGRAMA “ESPORT AL TEU CLUB”

PROJECTE “ESCOLES ESPORTIVES”

PROJECTE “CLUB MULTIESPORTIU”

Activitats com:
“Iniciació Multiesportiva”
“Multiesport”

Activitats com:
“Cursa de Sant Blai”
“Esport Divertit”
“Activitats a la platja”

PROJECTE “VACANCES ACTIVES”
Activitats com:
“Jornades Multiesportives de Nadal”
“Jornades Multiesportives Pasqua”
“Campus Multiesportiu d’Estiu”

Els centres escolars i els seus patis acullen l’activitat esportiva i dinamitzen la programació.
Els professors coordinen la relació entre les activitats esportives extraescolars i la matèria lectiva.
Les AMPA incentiven l’activitat esportiva extraescolar.
Els clubs esportius locals prolonguen a la seua activitat la filosofia del Pla.
Els centres de salut promouen els hàbits saludables.
Les empreses locals i ONGS s’impliquen en el desenvolupament de l’activitat esportiva.
Els pares prolonguen l’estil de vida saludable en la llar.

Quin és el paper de l’Ajuntament?
L’Ajuntament de Borriana és el principal promotor d’aquest programa en establir diferents
compromisos davant la comunitat escolar com la coordinació de totes les activitats, l’assessoria administrativa i documental, la gestió dels recursos humans necessaris, l’organització de les activitats, la dotació d’instal·lacions i la comunicació del projecte.
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PROJECTE “TROBADES ESPORTIVES”

El desenvolupament del Pla Pati inclou diferents programes i accions com són les escoles
esportives municipals, els campus multiesportius, els cursets esportius, les xerrades formatives, etc., i compta amb la participació activa de diferents agents que envolten els xiquets:
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PROJECTE “MULTIENTRENADOR”
PROJECTE “JORNADES FORMATIVES”
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