Educació de qualitat. La importància del joc
Redissenyem el pati de l’escola

Nom: ………………………………………

REDISSENYEM ELS ESPAIS
La vostra escola és un espai d’aprenentatge on conviviu alumnes de moltes edats diferents. Les
aules van canviant al llarg dels anys, modifiquem els murals de les parets, es canvia el
mobiliari, s’adapten els banys... I el pati? Ens agrada el pati de la nostra escola? Com ens
agradaria que fora? Qui millor que l’alumnat per a dissenyar-lo?
Mitjançant les diferents activitats us guiarem en tot el procés de repensar el pati de l’escola,
per a la qual cosa preguntarem als més menuts i registrarem quin ús se’n fa en l’hora del pati,
pensarem quines necessitats tenim nosaltres, que hi trobem a faltar i quines coses podríem fer
per a canviar-ho. Finalment, farem una proposta a l’equip directiu amb els suggeriments de
modificacions i les accions que podríem dur a terme. Qui podríem implicar per a desenvolupar
les nostres propostes? Potser les famílies, l’AMPA, l’equip docent, l’alumnat mateix,
l’ajuntament…
Però no podem oblidar que les escoles han de promoure una educació de qualitat; i què vol dir
“educació de qualitat”?
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Treball individual:
El pati de l’escola

El pati de l’escola
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Abans de començar a dissenyar, hem de pensar bé com ho farem. Reflexiona sobre el que et
proposem a continuació per a compartir-ho després amb el que serà el teu equip de treball.
Dibuixa el pati de l’escola i explica breument quins espais hi ha. (Pistes d’esport, bancs,
arbres, espai de joc tranquil, zones per als més menuts...). Què penses que falta o què penses
que s’utilitzaria molt?

Treball en equip
Repensem els espais
Inspiració per a les nostres propostes
Presentem el nostre projecte
Reptes
En aquesta segona part treballarem en equip. Recordeu que treballar en equip no és
únicament estar asseguts els uns al costat dels altres. Significa escoltar les idees de companys i
companyes, expressar les opinions de cada u, ser flexibles i prendre les decisions entre tots.
Cada equip acabarà fent una proposta argumentada per a millorar el pati. Quan tots els
equips hagen exposat la seua, decidirem entre tots i totes quina serà la proposta final que
farem arribar a l’equip directiu. Pot ser la d’un sol equip o bé podem agafar les millors idees
de cada un i crear un plantejament final.
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Repensem els espais
En esta activitat, cada un dels equips posarà en comú els dibuixos i les reflexions que ha fet
sobre el pati. Després de compartir-los, tots i totes haureu de dibuixar un plànol final que
reculla els diferents espais i els usos que se’n fa. Us heu fixat en quants alumnes fan ús
d’estos espais al llarg del dia? Els utilitzen xics i xiques indistintament, o hi ha espais on
predomina un sol sexe? Potser hauríeu d’estar atents al pati uns dies per a poder descobrir-ho.
Com hem comentat abans, el pati és un espai de convivència i ha d’estar adaptat a les
necessitats de tots i totes. Us proposem que recolliu idees de la resta de classes sobre què els
agradaria canviar o millorar en el pati de l’escola. Com podeu recollir totes les propostes?
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Inspiració per a les nostres propostes
Per a poder fer bones propostes, creatives i originals, us convidem que estigueu molt atents
quan passegeu pel carrer: observeu els parcs, les places, altres escoles dels voltants...
Ací us deixem un vídeo que us pot servir d’inspiració.

Fundació Patio Vivo

Xarxa de patis inclusius i sostenibles // Seqüència Resum

Què us han paregut? Us han posat la ment en funcionament? Ara us proposem que, per equips
de treball, reprengueu els vostres plans del pati i entre tots penseu quins canvis podem fer
perquè el nostre pati siga més acollidor, inclusiu i divers.
Quan tingueu el disseny acordat entre tot l’equip, haureu de fer una presentació senzilla per a
la resta de la classe; si voleu que es duguen a terme les vostres idees heu de convéncer-los de
com són de bones; ací teniu unes recomanacions que us poden ajudar:
-

-

-
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Prepareu el vostre plànol de l’escola amb les propostes, que ha de ser visual i
comprensible. Potser podeu pintar de diferents colors les zones que proposeu, o bé
ensenyar al mateix temps el plànol del pati actual perquè vegen les diferències.
Sigueu realistes. No podem proposar coses que no es puguen dur a terme perquè són
excessivament cares o perquè són impossibles arquitectònicament. Podeu proposar
canvis a curt termini i també fer propostes que es duguen a terme en uns anys.
Argumenteu els canvis. Podeu utilitzar les observacions que heu fet en les hores del
pati sobre l’ús que se’n fa actualment, mostrar fotografies d’altres patis o espais o fins
i tot ensenyar dibuixos vostres perquè puguen imaginar-se les propostes.

Presentem el nostre projecte
Ha arribat el moment d’unificar les propostes i també d’incorporar les idees de la resta de
classes. Ja us han fet arribar les seues reflexions?
Us convidem que feu una proposta final amb totes elles i que prepareu una presentació per a
l’equip directiu. Algunes idees que us poden ajudar:
-

Prepareu una presentació visual: pot ser utilitzant una ferramenta digital per a fer
presentacions o bé unes cartolines.
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Amb l’ajuda del vostre docent, heu de concertar una reunió amb l’equip directiu:
acordeu una data i tingueu-ho tot llest per a convéncer-los.
Prepareu bé què voleu dir, qui ho dirà i com s’argumentarà per a transmetre’ls la
importància que el pati canvie. Podeu arreplegar alguns dels comentaris més
interessants de l’alumnat, fer un gràfic de quant s’utilitza cada espai…
Com ho podem fer? Necessitarem molts diners? Qui ens pot ajudar? Algunes de les
propostes les haurà de desenvolupar un especialista, però segur que n’hi ha d’altres
que podem fer-les entre tots i totes. Podríem preguntar als mestres de tecnologia o
educació física si algunes de les coses les podem fer en les seues classes? El professor
de matemàtiques ens pot ajudar a calcular un pressupost aproximat? En art podem
dissenyar alguns murals o jocs de pati i pintar-los al pati? Podríem organitzar un dia
amb les famílies perquè ens ajudaren? Quines altres persones podríem implicar en el
projecte? Escrivim a l’ajuntament?

Esperem que escolten molt atentament les vostres propostes i que pugueu tirar avant el vostre
projecte, heu fet un gran treball. Enhorabona!
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