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

Orientacions docents

MATÈRIES DESTRESES LINGÜÍSTIQUES, CIÈNCIES DE LA NATURALESA, CIÈNCIES SOCIALS,
MATEMÀTIQUES, EDUCACIÓ ARTÍSTICA.
EDAT: 6é (11-12 anys) i ESO (13-16 anys)
OBJECTIUS DE LES FITXES DE TREBALL
A través d’esta proposta didàctica us proposem reflexionar sobre l’ús que es fa del pati i dels
espais exteriors. Com ens agradaria que fora el pati de la nostra escola? 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”?
Us convidem a visualitzar el vídeo següent i a parlar-ne.
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Informació que us pot ajudar a reflexionar amb l’alumnat:
Què és una educació de qualitat? Quan parlem d’educació de qualitat fem referència a
garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i a promoure les oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tots i totes.
Tot i que és un dels objectius que s’ha plantejat a escala mundial, encara no s’ha aconseguit en
tots els països. En molts llocs, els xiquets i les xiquetes no tenen la sort que tenim nosaltres:
molts d’ells van a escoles molt deteriorades i fins i tot no van a escola, mentre que d’altres
tenen un camí molt llarg i dur per a arribar-hi.
És fonamental que a l’hora de dissenyar les propostes del vostre pati tingueu en compte tot
això, ja que tots i totes han de disfrutar d’este espai: els més menuts, els majors, els que volen
córrer, aquells que preferixen parlar o fer activitats tranquil·les… Hi ha lloc per a cada un d’ells
i si pensem en tota la diversitat de xiquets i xiquetes, segur que el nostre pati contribuirà a una
educació de qualitat.

Treball individual:
El pati de l’escola

En esta primera part individual us convidem a recollir tots els espais que hi ha actualment al
pati de la vostra escola i l’ús que se’n fa, i a reflexionar-hi. Pot ser una bona idea eixir al pati
per a poder arreplegar tota esta informació: a l’hora del pati podreu observar on juguen els
xiquets i les xiquetes dels diferents cursos, si hi ha zones on s’ajunten més persones o si hi ha
algun espai on predomine majoritàriament un dels sexes.
El pati de l’escola
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En estat activitat l’alumnat haurà de dibuixar el pati de l’escola i explicar 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
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En esta segona part treballarem en equips; us recomanem que ajunteu l’alumnat en grups de 4
o 5 de forma heterogènia. L’objectiu és que es mesclen, es relacionen amb companys i
companyes amb qui no solen treballar, troben aspectes comuns o diferències, busquen
estratègies de treball en equip per a coordinar-se, prendre decisions, repartir el treball…
Cada equip acabarà fent una proposta argumentada per a millorar el pati. Quan tots els equips
hagen exposat la seua, haureu de decidir quina serà la proposta final que plantejareu a l’equip
directiu. Pot ser la d’un sol equip o bé crear un plantejament final que arreplegue les millors
idees de cada grup.
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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. En finalitzar us proposem dibuixar un plànol final, amb les aportacions de tots els
grups, que arreplegue els diferents espais i els usos que se’n fa.
Com hem comentat abans, el pati és un espai de convivència i ha d’estar adaptat a les
necessitats de tots i totes. Per això es proposa a l’alumnat que consulte a la resta de l’escola
les millores que s’hi podrien fer. Com poden recollir totes les propostes?
Segur que l’alumnat té moltíssimes idees per a fer-ho i serà molt interessant posar-les en
pràctica. Però per si no se’ls ocorre com fer-ho, us proposem escriure una nota en què
expliquen què volen fer i demanen la col·laboració de la resta de classes. En esta circular els
podeu dir que ho parlen tots junts i que us facen arribar les seues reflexions perquè les pugueu
tindre en compte en els vostres dissenys.
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Inspiració per a les nostres propostes
En esta activitat us convidem a buscar la inspiració en el vostre entorn pròxim, parcs, places,
escoles pròximes… però per si fora necessari us deixem uns vídeos que poden donar-vos idees,
esperem que us agraden.

Fundació Patio Vivo

Xarxa de patis inclusius i sostenibles // Seqüència Resum

Després d’estes visualitzacions, es proposa a l’alumnat que reprenga el seu treball en equip
pensant en els canvis que es poden fer per a aconseguir un pati més acollidor, inclusiu i divers.
©Consum 2017. Tots els drets reservats
Més jocs i recursos per a l’aula en Teamconsum

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

Orientacions docents

Quan els equips tinguen clares les seues propostes, les presentaran a la resta de companys i
companyes; per a fer-ho els hem deixat algunes recomanacions en el material de l’alumnat.
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Presentem el nostre projecte
Ha arribat el moment d’unificar les propostes dels diferents equips de treball i també
d’incorporar les idees de la resta del centre. 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. En el material de l’alumnat us deixem algunes recomanacions.
Esperem que escolten molt atentament les vostres propostes i que pugueu tirar avant el vostre
projecte, heu fet un gran treball. Enhorabona!

ALTRES VÍDEOS INTERESSANTS:
Este documental us el recomanem perquè el veja l’equip docent a tall d'introducció o
sensibilització.
Patis vius, patis coeducatius
https://www.youtube.com/watch?v=owJ2uNOpfdI

Ajuda’ns a millorar

Ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre aquest material
educatiu, responent a l’enquesta en línia a la que podeu
accedir clicant aquí. No us ocuparà més de 2 minuts. Moltes
gràcies pel vostre temps i per ajudar-nos!
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