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PER QUÈ VOLEM MILLORAR
ELS NOSTRES PATIS?
-

-

-

-

APROFUNDIM EN ELS NOSTRES PATIS

Poder donar diferents alternatives
de joc als nostres infants durant
l’estona d’esbarjo.

Ens trobem amb uns patis precaris en espais, dissenys i equipaments.

Aconseguir
zones
ben
diferenciades per motivar i
generar diferents tipus de joc
sense interferir uns amb els altres.

en el nostre entorn tan urbà.

Donar resposta a les diferents
necessitats dels nens/es fent que
cadascun d’ells trobi el seu lloc
dintre
el
pati
per
tal
d’autorealitzar-se i sentir-se
còmode.
Tenir un pati estèticament més
agradable.
Tenir espais de joc més segurs i
confortables.

La comunitat educativa els valora com a poc confortables i poc
estimuladors, alhora que també molt allunyats de la natura, sobretot

De fet, creiem que el pati poques vegades forma part dels recursos
educatius de l’escola i en molts casos és ocupat totalment per les
activitats esportives.

“L’esbarjo és considerat una activitat educativa dins
l’horari lectiu; per tant, el pati ha de ser tractat i
concebut des de la perspectiva educativa”
UN PROJECTE DE CO-CREACIÓ
Des de l’escola, com a mestres i com a alumnes, ens hem compromès a
dedicar part del nostre temps durant el curs 2018/2019 i 2019/2020 a
desenvolupar amb el nostre alumnat les propostes previstes, així com
crear

un departament específic per impulsar aquest projecte.

A més a més, partim de la necessitat analitzada per part de tots els
estaments educatius i ens proposem crear una comissió mixta: la
Comissió del Projecte Pati, la qual estarà integrada per:
-

2 mestres de cada comunitat (total: 6 mestre)
2 famílies de cada comunitat (total: 6 famílies)
1 representant de l’equip directiu
1 representant del Claror i/o Consorci, quan calgui

La planificació del treball a realitzar en els dos propers anys és la
següent:

PETITS
MITJANS (pati vell)
GRANS (pista)

2018/2019
2019/2020

Objectiu
Fer el pati més
acollidor, alegre
i viscut
Ampliar i
diversificar les
activitats que es
poden fer al pati
Ampliar i
diversificar les
activitats que es
poden fer al pati
Fer el pati més
acollidor, alegre
i viscut
Fer el pati més
acollidor, alegre
i viscut
Ampliar i
diversificar les
activitats que es
poden fer al pati

Acció
Arrebossar les parets ja que mica en mica està caient el ciment en diversos punts del pati
Col·locar tendals per tal d’obtenir zones d’ombra ja que fa moltíssima calor.

Responsables
Consorci
Consorci + Mestres

Recrear una benzinera per tal d’enriquir el joc simbòlic a l’estona de pati
Recrear amb pintura una mini ciutat a terra per jugar amb xapes
Pintar porteries de futbol aprofitant els tubs que recorren les parets del pati.
Tornar a pintar el joc de la xarranca a terra
Pintar amb pintura de pissarra a l’alçada dels infants la paret sortint del porxo a la dreta fins a meitat de la pista
Muntar capses de jocs diversos i llibres
Pintar dues porteries enfrontades a les parets laterals del fons del pati
Pintar un circuit / laberint / joc motriu al terra del porxo
Pintar dianes a la paret esquerra abans del porxo d’entre patis
Col·locar un circuit de tubs per jugar amb pilotes petites a la paret esquerra tot sortint al pati
Arreglar el terra del porxo
Pintar les parets del pati de colors, amb algun mural o dibuix
Pintar la paret del fons amb un disseny pensat pels infants
Crear espais d’ombra, amb tendals a la meitat del pati que toca al porxo
Pintar les columnes
Crear espais d’ombra al pati
Canviar l’orientació de les taules de ping pong
Posar dues taules de treball tipus picnic
Posar bancs als lluernaris
Pintar una paret de cada lluernari amb pintura de pissarra
Pintar un tres en ratlla en un espai exterior a la pista de bàsquet
Posar un rocòdrom amb un terra de seguretat

Famílies + mestres
Mestres
Famílies + mestres
Famílies + mestres
Famílies + mestres
Mestres
Consorci
Famílies + mestres
Alumnat + famílies
Consorci + Claror
Claror + Escola
Consorci + Claror
Consorci
Mestres
Mestres + Claror
Famílies + Claror
Famílies + mestres
Consorci + Claror

PETITS
A l’espai que uneix els dos patis ens agradaria poder acondicionar la paret per poder fer una pissarra exterior feta amb pintura especial
MITJANS
Posar una font al porxo, traient la pica actual, ja que no és funcional per als alumnes
GRANS
Posar dues taules de treball tipus picnic
Posar bancs als lluernaris
Pintar una paret de cada lluernari amb pintura de pissarra
Pintar un tres en ratlla en un espai exterior a la pista de bàsquet
Posar un rocòdrom amb un terra de seguretat

Consorci
Claror
Famílies
Mestres
(a definir posteriorment)

TRANSVERSAL  Incorporar elements naturals amb jardineres mòbils en els espais exteriors a les pistes esportives

ANNEXOS
PETITS

1. COM ÉS ACTUALMENT EL PATI?
El pati de la Comunitat de Petits és el conjunt de dues terrasses comunicades
situades en el pati interior d’una illa.
Una de les terrasses està destinada al joc tranquil (A) i l’altra al joc més mogut (B).
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 TERRASSA A: Hi ha una caseta amb tobogan i uns cubs de fusta sobre sòl de
cautxú. Dues taules grans de pícnic, una font, la caseta per guardar el
material (motos, bicicletes, tricicles, patinets i pilotes), diverses jardineres, un
hort urbà i els lavabos. Normalment en aquest espai els infants també fan
construccions amb caixes de plàstic (caixes de fruita).

 TERRASSA B: És una pista de bàsquet. Els nens i nenes solen jugar a bàsquet,
futbol o circular amb els vehicles per tot arreu.

2. PROPOSTES DE MILLORA
 URGENT. Arrebossar les parets ja que mica en mica està caient el ciment en
diversos punts del pati.
 URGENT. Col·locar tendals per tal d’obtenir zones d’ombra ja que fa
moltíssima calor.

TERRASSA B:
 B.1 LA BENZINERA: Recrear una benzinera per tal d’enriquir el joc simbòlic a
l’estona de pati. Pintaríem a terra uns quadrats blancs i negres aprofitant
dues línies de rajoles per tal de delimitar l’espai. També amb línies blanques
faríem les separacions per aparcar cada vehicle i amb material reciclat es
farien les mànegues i dipòsits de benzina.

 B.2 CIRCUIT DE XAPES: Recrear amb pintura una mini ciutat a terra, just al
costat de la benzinera on hi poden circular xapes, cotxes petits de joguina,
etc.

 B.3 CAMP DE FUTBOL: Pintar porteries de futbol aprofitant els tubs que
recorren les parets del pati. El camp de futbol quedaria perpendicular al de
bàsquet per tal d’optimitzar l’espai i afavorir cada espai sense interferències
dels altres jocs.

B3

PORTERIA

ANNEXOS
MITJANS

 Estat actual del terra del porxo

 Propostes de jocs per pintar al terra, caldria que els alumnes poguéssin triar
entre diferents propostes arribat el moment (punt 7)

 Proposta de circuit de tubs per jugar amb pilotes petites

 Pel que fa a la paret del fons, la Comunitat proposa que el disseny surti dels
mateixos alumnes. Caldria fer un treball per aules i decidir entre tots quin és el
disseny que volen. D’aquesta manera els alumnes sentirien el pati més seu.

ANNEXOS
GRANS

