
Pack Remodelació patis escoles

Espais per viure, treballar i gaudir

Millorem
les zones
lúdiques
exteriors



 Incrementem la satisfacció dels alumnes al disposar d’espais lúdics específics per al joc 
   exterior i la pràctica esportiva.
 Incrementem el vincle dels pares amb l’escola al disposar d’espais exteriors on compartir  

  les activitats lúdiques.
 Revaloritzem espais exteriors perquè optimitzem l’adequació a l’ús.
 Millorem l’habitabilitat dels vestidors i incrementem la seva durabilitat i sostenibilitat.

Amb el Pack Renovació Patis Escola:

 Adequació d’un espai de joc infantil a l’exterior. 
 Paviments de cautxú adaptats a la normativa.
 Espais de protecció solar sota tendal.
 Equipament de jocs infantils segurs i normatius.

Millorar les zones lúdiques exteriors com són els patis i les pistes esportives ens permet disposar 
d’espais on podem educar en lleure  i transmetre els valors del centre tot jugant.

A Efebé sabem que no podem menystenir aquestes zones que també formen part de l’Escola, per 
això hem creat el Pack remodelació patis Escoles.

Aquest pack contempla l’adequació i l’equipament de:

 Zona de jocs: espai exterior adaptat per jugar a l’hora del pati
 Zona esportiva: espai exterior específic per la pràctica esportiva
 Vestidors: espai interior on canviar-se de roba i dutxar-se

Zona de jocs

 Adequació d’un espai exterior per a la pràctica d’esports.
 Paviment tou o gespa artificial per adequar les instal·lacions a l’ús federatiu.
 Renovació de porteries de futbol i cistelles de basquet.
 Adequació d’espais per al seguiment de les activitats esportives (grades, banquetes, fonts, etc...).

 Paviment de seguretat continu, vinílic i antilliscant per evitar accidents no desitjats com  
  lliscaments, en sopegades i caigudes.
 Revestiment de parets continu i vinílic per a facilitar la neteja i millorar la imatge del centre.
 Equipament especialitzat per a vestidors: taquilles, bancs i penjadors resistents a base de panell fenòlic.

Zona esportiva

Adequació vestidors

Patis / Zona esportiva / Vestidors

Beneficis

Per contractar 
el Pack truca al

93 474 40 66

Pack Remodelació patis escoles
Millorem les zones lúdiques exteriors

www.grupefebe.com


