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Introducció

Fotogr a d’un àrea del pati del CEIP Humanista Mariner

Espai Aliat: Un pati inclusiu i obert al barri és un projecte que vol aprofundir en l’observació del pati del CEIP
Humanista Mariner de València sota una mirada coeducadora, tractant de detectar certes dinàmiques entre l’alumnat per a estudiar opcions de millora i, així, contribuir al
desenvolupament propi i integral dels xiquets i xiquetes.

dia a l’espai d’esbarjo una forma de posicionar-se i relacionar-se, que in uirà en certa manera en la seua socialització en l’edat adulta. D’ací la importància d’analitzar-lo
per a poder intervindre en ells i contribuir la construcció
conjunta d’una societat futura més igualitària.
Espai Aliat es du a terme gràcies a la concessió d’una subvenció de l’Ajuntament de València al projecte presentat
per l’AMPA del CEIP Humanista Mariner a través de l’associació Mesura. Coordinació i equip tècnic Fent Estudi
Coop. V. amb la col·laboració de Manuela Navarro.

El disseny dels espais no és neutre. Està con gurat d’acord
amb creences, valors, rols, etc. que articulen la societat en
la qual vivim i, per tant, això també està present als patis
de les nostres escoles. Les xiquetes i xiquets aprenen cada
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Introducció:
Nota de les autores
La irrupció de la situació provocada pel COVID-19 ha
modi cat el pla inicialment previst i s’ha readaptat per a
poder acomplir, en la mesura del possible, els objectius del
projecte.

es pretenia treballar de manera col·laborativa amb la comunitat educativa a partir de les necessitats detectades en
les activitats anteriors amb la intenció d’elaborar propostes
que ajuden a millorar el pati de l’escola i la seua relació
amb l’entorn.

El cronograma inicial tenia previst desenvolupar les activitats al llarg del curs 2020/21 podent-se adaptar-se a les
circumstàncies i necessitats del centre educatiu per a aprotar les seues dinàmiques i els seus temps. En el moment
del tancament de les escoles (març de 2020) el projecte
havia dut a terme les dues primeres fases: 1. Activació i
anàlisi i 2. Diagnosi, faltant la tercera fase de Proposta, on

Davant aquesta circumstància s’acorda, amb l’AMPA i
l’equip directiu, modi car la proposta metodològica inicial i elaborar aquest informe amb les dades recopilades ns
al moment, incloent un apartat nal amb criteris i possibles
estratègies d’actuació i continuïtat generades per l’equip
tècnic del projecte.
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24.10.2019. Presentació del projecte a l’AMPA

03.03.2020 Reunió amb l’equip directiu

Es presenta el projecte a la reunió de l’AMPA, es detecten
persones interessades en formar part del grup motor i es
realitza un mapeig col·lectiu amb les persones assistents
on detectem aspectes positius i negatius del pati.

Davant la situació generada pel COVID-19 i la imminent
suspensió de les classes, l’equip directiu i l’equip tècnic
acorden alterar la metodologia plantejada. Amb la informació recopilada, tant per aquet procés com pels duts a
terme al centre escolar als cursos anteriors, s’esboçaran
uns criteris i possibles estrat ègies de continuïtat per part
de l’equip tècnic.

22.11.2019 Assemblea de claustre de professorat
S’explica el projecte i la metodologia que es seguirà a partir d’avui per a observar les dinàmiques i funcionament del
pati. Es reparteixen txes d’observació del pati i se demana
al professorat que les complimenten durant les sessions de
pati i ens les retornen. Un grup de mestres faciliten el seu
contacte per a incorporar-se al grup motor d’Espai Aliat.

14.03.2020 – 21.06.2020 Estat d’alarma
Període vigent de l’estat d’alarma generat per la crisi generada pel COVID-19. La suspensió de les classes durant
tota la resta del curs escolar impossibilitat continuar amb
el treball col·lectiu al centtre.

22.11.2019 – 14.02.2020 Observació participant
14.07.2020 Entrega de l’informe Espai Aliat

Període d’observació del funcionament del pati per part de
l’equip tècnic i el professorat mitjançant una guia elaborada per a l’ocasió. Així mateix s’elabora una anàlisi física
del pati que complementa l’observació.

Entrega de l’informe a l’AMPA i l’equip directiu. Es deixa
oberta la possibilitat d’acordar la realització d’alguna acció al centre una vegada es reprenguen les classes.

17.02.2020 – 03.03.2020 Gestió de resultats
Anàlisi i diagnosi elaborada a partir de la informació recopilada al projecte, així com la realitzada prèviament al
centre educatiu.
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Activació i anàlisi:
Preparem la mirada
En aquest treball volem prendre consciència tant de l’espai
com de les dinàmiques actuals que es donen al pati del
CEIP Humanista Mariner per a a nar en la transformació
que aquest espai necessita amb la intenció de millorar la
convivència i la qualitat de vida dels xiquets i les xiquetes
que habiten l’escola cada dia, vertaders protagonistes de
l’espai d’esbarjo.

En aquest sentit és important remarcar la importància de
generar, en la mesura del possible, espais que contribuïsquen a eliminar qualsevol element generador d’inequitat
per a aconseguir espais vertaderament inclusius. Més enllà
del concepte d’igualtat i equitat, busquem la construcció
d’espais d’esbarjo que apel·len al concepte de justícia.
Volem que les possibles propostes d’intervenció del pati
per al CEIP Humanista Mariner sorgeixquen d’una anàlisi i re exió prèvia de manera que puguen potenciar tots
aquells aspectes positius detectats i contribuïsquen a eliminar tot allò que no ens agrada, sempre amb l’objectiu
d’aconseguir un espai divers i inclusiu on tothom puga
trobar el seu lloc.

El pati de l’escola és el primer espai públic de la infància,
aquell on els xiquets i les xiquetes aprenen a relacionar-se
i posicionar-se als espais, el que comporta l’aprenentatge
de moltes habilitats. De manera habitual, el pati s’entén
com un espai de llibertat, amb normes menys rígides que a
les aules i on les persones adultes acostumen a intervindre
menys. Però per a poder garantir eixa llibertat de manera
real i efectiva cal estudiar les relacions, con ictes, acords
i negociacions que allí es generen i es necessari tindre en
compte la diversitat de l’alumnat que l’utilitza.

IGUALTAT

EQUITAT
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JUSTÍCIA

ÉS EL NOSTRE PATI INCLUSIU?
• Són tots els racons ACCESSIBLES?
• Hi ha espai per a DIFERENTS
ACTIVITATS?
• Com ES REPARTEIX L’ESPAI segons
l’activitat?
• TOT l’alumnat PARTICIPA en alguna
activitat?:

Per a començar a mirar el nostre pati fem referència a les
següents preguntes que ens ajudaran a analitzar el nostre
espai sota premisses inclusives i coeducadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Són tots els racons de l’espai d’esbarjo accessibles?
Hi ha espais adequats per a desenvolupar diversitat
d’activitats?
Com es distribueix l’espai segons les diferents
activitats?
Tot l’alumnat participa en algun joc?
El pati permet que els xiquets i les xiquetes tinguen
contacte amb la natura?

I tindre en compte que qualsevol de les actuacions a realitzar han de respondre a algun dels següents objectius
per aconseguir entorns escolars coeducadors, promotors
de salut i que contribuïsquen a una bona convivència i al
respecte per l’entorn:

01

Fomentar estils de vida saludable*

02

Estimular el desenvolupament
social positiu*

03

Aprendre i ensenyar*

04

Gaudir d’entorns sostenibles i naturals*

05

Convertir les escoles en focus de barri i
desenvolupament comunitari

Figura extreta de Micos. Guía de diseño de entornos escolares.
Madrid, 2017.

Un bon model de pati parteix d’una zoni cació de l’espai
capaç d’oferir diversos tipus de joc i activitats per a respondre a les múltiples demandes d’un alumnat diferent.
Per a això es busca la generació d’àrees diferenciades en
funció de la intensitat de cada activitat (tranquil·la, semiactiva, activa), amb identitat pròpia i amb elements que
reforcen la singularitat de cada zona.

*Font: Foster, A. (2006). Schools for the Future: Designing School
Grounds. The Stationery O ce.
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Maquetes del pati desitjat
realitzades per l’alumnat del CEIP Humanista Mariener,
el curs 2017/18 sota la coordinació de Manuela Navarro
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Activació i anàlisi:
Treball previ
Partim d’un treball ja realitzat a l’escola prèviament al començament d’aquest projecte:

3.

Vegetació. Moltes intervencions inclouen més arbres,
ors o paviments vegetals que també contribueixen a
donar color i i generar ombra (que també es demana
en múltiples propostes).

4.

Zones de descans. Sovint apareix la idea d’afegir més
superfícies toves per seure i descansar, on es remarca
la voluntat que siguen blanetes en contraposició als
bancs existents.

A. Curs 2017/18: Espai Aliat
Durant el curs 2017/18, el Claustre de Mestres comença
a plantejar-se la idea de dur a terme canvis en el pati de
l’escola, amb la intenció de donar-li altra perspectiva al
temps lliure i opcions de joc a l’alumnat, facilitant un ús
més inclusiu i versàtil dels espais.

De manera més concreta, entre les múltiples i diverses opcions proposades, destaquen pel nombre de vegades que es
nomenen: matalassos, engronsadores i tobogans, fonts, laberints, tirolines, piscina de boles. Altres menys repetides
són: rocòdrom, escenari amb micròfon, pistes per a córrer,
ruletes, projector.

Des de l’AMPA, sorgeix la proposta d’iniciar un projecte
de transformació del pati que parteix de l’alumnat i involucra l’assignatura d’Arts. Els xiquets i les xiquetes treballen
en grup (aproximadament de 3 a 5 persones) per a realitzar
una maqueta que done forma al pati que els agradaria tindre. Aquesta iniciativa permet donar la paraula a la xicalla
i fer-la protagonista de les decisions a prendre sobre l’espai que utilitza.

Com a curiositat destacar que, tot i ser una activitat puntual, està bastant present l’ús del pati en la festa de curs,
per a la qual en nombroses ocasions es nomena que cal
més intensitat de llum.

L’exposició de les maquetes s’enregistra a una sèrie de
vídeos en els quals, de manera general, es repeteixen les
següents idees:
1.

Diversitat. Totes les propostes inclouen moltes més
opcions de joc de les que ofereix el pati actual. Per a
poder incloure més varietat, moltes d’elles opten per
reduir l’espai de les pistes esportives per a integrar
noves propostes.

2.

Color. És una idea que es repeteix al llarg de les propostes. Donar color mitjançant l’ús de pintura sobre
diverses superfícies del pati. També es recull la proposta de pintar en pissarra per a poder utilitzar clarions i tindre l’opció de fer i esborrar.
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B. Curs 2018/19: Què passa al nostre pati?
Al pati d’infantil es pinten alguns murs i columnes de formigó, així com uns murs amb textura de pissarra, mitjançant la col·laboració d’un grup de mares i pares.

Des de l’assemblea de persones delegades es realitza una
activitat d’observació del pati al curs 2018/19 on els xiquets i les xiquetes, organitzats en dos grups, detecten
l’ocupació dels diversos espais diferenciats per gènere.

Per altra banda, la direcció del centre sol·licita a l’Ajuntament de València i a la Conselleria d’Educació la substitució del mòdul de gronxadors del pati d’infantil i la modicació de la distribució de les pistes esportives de l’espai
d’esbarjo del pati de primària per a poder incorporar més
tipologies d’espais i de jocs.

El resultat de l’activitat és l’elaboració dels plànols de distribució que es mostren a la part superior. En taronja es
re ecteix l’ocupació de l’espai per part dels xiquets i en
verd l’ocupació de l’espai per part de xiquetes.
A partir de la informació recopilada, l’alumnat realitza
sessions de re exió als espais de tutoria sobre allò detectat
i s’arriben a proposar possibles solucions.

Actualment s’ha realitzat una prospecció al sol del pati
d’infantil tal com ha sol·licitat l’Ajuntament de València
per a substituir el mòdul d’engronsadores.

Espai ocupat per xiquetes
Espai ocupat per xiquets

Plànol d’ocupació del espais del pati elaborat per l’assemblea de persones delegades el curs 2018/19
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Activació i anàlisi:
Llançament púbic i activació del grup motor
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La presentació remarca la importància d’aclarir els criteris
sota els quals s’implementarà el projecte, els quals responen a valors d’inclusió i coeducació, on tots els xiquets i
xiquetes troben espais de joc que responguen a les seues
necessitats i interessos.
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El dia 24 d’octubre de 2019 es du a terme la presentació
pública del projecte apro tant una reunió de l’AMPA.
L’equip tècnic encarregat d’implementar el projecte, conjuntament amb la presidenta de l’AMPA, Manuela Navarro, expliquen els propòsits del projecte, el calendari i la
metodologia a seguir.

zo

NATURA
ombra, textures, colors, olors

diversitat, equitat, inclusió, accessibilitat

Durant la sessió, es van descriure i comentar les tres fases
en les quals s’estructura el procés:
1. Activació i anàlisi: anàlisi participativa del pati amb la
comunitat educativa per tal d’estudiar les relacions, conictes i necessitats d’aquest espai.
2. Diagnosi: amb els resultats obtinguts, l’equip tècnic
analitzarà i extraurà els resultats per tal d’elaborar l’informe de nitiu.
3. Proposta: treballar a partir de les necessitats detectades
per a proposar intervencions en el pati que contribuïsquen
a millorar les relacions que en ell es donen (aquesta fase
no s’ha pogut dur a terme de manera col·laborativa a causa
de la suspensió de les classes per la crisi de la COVID-19).
Una vegada nalitzada la presentació, es passa un llistat de
contactes per a iniciar la formalització de la comissió pati
que agruparà aquells membres de la comunitat educativa
interessats a formar part del projecte i/o acompanyar-lo de
prop.

Foto de la presentació pública, 24/11/2019
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PATI 4t, 5é i 6é

Per nalitzar es realitza una dinàmica per a detectar de manera ràpida l’opinió de les persones assistents sobre l’espai
d’esbarjo del col·legi (cal remarcar que per a la majoria
de mares i pares presents aquest és el seu primer any a
l’escola). Es reparteixen diversos gomets a cada persona
perquè els peguen en un plànol de l’escola segons les seues
valoracions personals sobre els diferents espais del pati.
En taronja es marquen els àmbits en els quals es considera
que hi ha coses a millorar i en verd aquells espais que es
considera que funcionen molt bé. El plànol que es mostra
a la dreta és el resultat obtingut.

PATI 1r, 2n i 3r

Com es pot veure, es dóna una opinió bastant unànime sobre les diferents àrees del pati. Es valora molt positivament
l’espai d’infantil i l’hort i en contraposició, de manera més
negativa, les dues zones del pati de primària. Els arguments
que destaquen en aquesta valoració són els següents:
Pati infantil: color, vegetació, varietat de joc.

PATI INFANTIL

Hort: experimentació, aprenentatge, corresponsabilitat, hàbits de vida saludable.
Pati de primària: gris, falta de diversitat, paviment
dur, poca vegetació, falta d’ombra.
Passadís d’accés: estret, apilotament de persones a
l’hora d’entrada i eixida de l’escola.

Espais valorats positivament
Espais a millorar
Valoració del pati realitzada per les mares i pares assistents a la reunió
de l’AMPA el dia 24/10/19
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Activació i anàlisi:
Observem el pati
Les txes d’observació emplenades s’aporten a l’Annex 1 del
present informe. S’han recollit un total de 14 txes d’observació emplenades per professionals de l’equip tècnic,
professorat, membres de l’AMPA i mestres en pràctiques
durant el temps d’esbarjo dels matins. Els resultats inclouen dies de joc amb pilota i dies sense pilota, tot i que cal
apuntar que les dades poden estar lleugerament alterades
perquè un dels dies d’observació en els quals es podia utilitzar la pilota al pati de 4t, 5é i 6é hi havia una nova regla
que impedia el joc de pilota amb els peus.

En aquest apartat es descriu la metodologia seguida en
l’observació de l’espai d’esbarjo dels xiquets i xiquetes
del CEIP Humanista Mariner. Recollim dades sobre les
característiques físiques de l’espai, així com les relacions
que es donen en l’ús quotidià del pati de primària que es
recopilaran al següent apartat de diagnosi.
El pati de primària s’organitza en dos àmbits espacialment
separats. La zona de 1r, 2n i 3r (pati dels menuts), situada
al costat del pati d’infantil, i la zona de 4t, 5é i 6é (pati dels
majors), ubicada a l’altra banda del gimnàs.

A partir dels resultats obtinguts d’aquesta observació es
realitza la diagnosi a partir de la qual s’elaboraran els posteriors criteris d’intervenció que contribuiran a transformar el pati sota valors de justícia, inclusió, convivència i
col·laboració amb l’objectiu de generar espais on totes les
persones tinguen les mateixes oportunitats.

Les característiques físiques del pati (tipus de paviment,
ombra, vegetació, superfícies, etc.) són analitzades per
l’equip tècnic i completades amb apreciacions de membres de professorat i mares i pares de la canalla a través de
converses mantingudes al llarg del procés. Aquesta anàlisi
ha estat realitzada de manera conjunta per a la globalitat
del pati de primària, ja que té característiques físiques molt
semblants.
L’anàlisi de relacions i les conductes existents a l’espai
del pati s’observen mitjançant una txa elaborada especialment per a l’ocasió. En aquest cas, es recopila informació de manera diferenciada per al pati de 1r, 2n i 3r i per al
pati de 4t, 5é i 6é al llarg de diversos dies entre els mesos
de novembre i febrer del curs 2019/20.
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Fitxa d’observació
Tipus d’observació: PATI / MENJADOR

Persona:

Data:

Zona:

Rol:

Hora:

DADES BÀSIQUES

GRUPS

nºxics

nº xiques

COMPOSICIÓ
edat
aprox.

mateix
origen

origen
divers

TIPUS DE JOC
nom del joc
(si es conneix)

ESPAI QUE OCUPEN
joc
actiu

joc
tranquil

gran

reduit

central perifèric

Grup 1

Grup 2

XICS
XIQUES
SOLES

DADES BÀSIQUES
xic

xica

TIPUS DE JOC
edat
aprox.

origen

nom del joc
(si es conneix)

ESPAI QUE OCUPA
joc
actiu

joc
tranquil

gran

*joc actiu: comporta activitat física d’intensitat elevada o mitjana. Còrrer, futbol, ballar, bàsquet, etc.
*joc tranquil: sense activitat física o amb activitat física de baixa intensitat. Joc simbòlic, passejar, conversar, llegir, etc.
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reduit

central perifèric
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Activació i anàlisi:
Escoltem l’alumnat
El curs 2019/20 es treballa a les tutories amb l’alumnat del
centre sobre tot allò que voldrien fer a l’espai del pati, així
com tot el necessari per a dur-ho a terme i la seua viabilitat.
11 propostes de joc
actiu (34%)

1. Camí d’accés
Els xiquets i les xiquetes sol·liciten un camí diferenciat al
passadís d’accés al col·legi, ja que sovint les famílies obstaculitzen l’entrada a l’alumnat. La proposta es realitzarà
amb la col·laboració del grup de 6é, amb la intenció que
abans que abandonen l’escola el pròxim curs, pugen deixar
la seua aportació al centre.

9 propostes de joc
semi-actiu (28%)

12 propostes de joc
semi-actiu (38%)

• Pilotes
• Piscina de boles
• Futbol
• Rugby
• Bàsquet
• Tenis – Pàdel
• Jugar amb materials d’educació física
• Matalassos
• Rocòdrom
• Jugar amb neu
• Banyar-se en una piscina

2. Banc de l’amistat
3. Decorar les papereres amb dibuixos elaborats per
l’alumnat
4. Cada tutoria escull noves cançons que sonaran a
l’entrada i eixida del pati
5. Accions d’acord amb el tema de l’any:
“Pensa en verd o el planeta es perd”
S’estableixen torns de neteja del pati, es planteja posar un
tauler informatiu per a les mares i pares, així com comprar
contenidors de recollida selectiva de residus.

• Ballar
• A pirates en un vaixell
• Sambori
• Engronsadores per a primària
• Anelles
• Corda
• Túnel de cuc per a passar
• Rodes pneumàtiques
• Tobogan de tub

A més de totes les idees anteriors, les aportacions de les diverses tutories a l’assemblea de delegats i delegades foren
les enumerades a continuació en resposta a “Què fem i què
voldríem fer al pati?”. En aquest informe s’han agrupat les
múltiples propostes en dos grups, segons siga el seu grau
d’activitat: actives, semi-actives o tranquil·les.
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• Nines
• Música
• Cantar amb un micròfon de veritat
• Dramatització
• Escacs
• Jocs de taula
• Pisarra per a primària
• Banc de lectura
• Manualitats
• Banc de l’amistat
• Sorral
• Tindre ors

Es posa damunt la taula la di cultat a l’hora de poder materialitzar algunes de les propostes llistades (com l’exemple de la neu, la piscina, etc.).
A partir d’aquest punt caldrà seguir treballant per detectar
tot allò necessari per a poder aconseguir la seua realització, així com estudiar possibles espais i la corresponent
organització necessària per a dur-ho a terme. Cal prioritzar,
temporalitzar i distribuir tasques i àrees d’intervenció.
Del llistat d’activitats proposades per l’alumnat, cal
destacar l’equilibri que hi ha entre els tres tipus de joc
al pati (actiu, semi-acitu i tranquil), la qual cosa contrasta amb l’escassa disponibilitat d’espai a les zones
de pati per a la realització d’activitats semi-actives o
tranquiŀles.
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Diagnosi:
Interpretem les dades
El context esdevingut el curs 2019/20 ha impossibilitat realitzar la diagnosi de manera col·laborativa, tal com estava
previst inicialment al projecte “Espai Aliat”. Per tant, la
interpretació de les dades ha estat realitzada per l’equip
tècnic i seria recomanable fer una devolució a la comunitat
educativa per tal de poder obtindre una diagnosi participada.

ANÀLISI FÍSICA DEL PATI

A continuació s’aporten les dades extretes de l’anàlisi i
observació del pati de primària, de manera escrita i mitjançant un plànol de diagnosi grà ca on identi car les fortaleses i debilitats de l’actual pati del col·legi Humanista
Mariner.

Accessibilitat: la con guració de pati permet recorreguts lliures d’obstacles i facilita el desplaçament i
l’accessibilitat de totes les persones.

Paviment: No hi ha diversitat de paviments, la gran majoria de sol del pati és dur i no permeable. A excepció de
l’àmbit de l’hort, que no està obert durant el temps del pati,
la resta de superfície de terra es limita a escocells i àrees
perimetrals molt reduïdes.

Espai cobert: Escassa superfície d’espai exterior cobert
que protegisca de la pluja i el sol quan siga necessari. Només un 8,70 % de la superfície total del pati de primària
està cobert.

Aclarir que tot i que el pati d’infantil no s’ha estudiat pròpiament durant aquest projecte, s’incorporen a la diagnosi
d’aquest informe apreciacions i valoracions recollides al
llarg del procés a través de mares i pares de l’alumnat, així
com del professorat del centre.

Vegetació: La presència de l’hort escolar i arbres de port
mitjà-gran al pati es valora molt positivament. Hi ha escassa quantitat i diversitat d’espècies vegetals que contribuïsquen a regular la temperatura i el confort del pati al llarg de
totes les èpoques de l’any (ombra a l’estiu i assolellament
a l’hivern), així com a preservar la biodiversitat.
Elements de joc: el pati de primària compta amb molt
pocs elements de joc (tant pel que fa a mobiliari com a
experimentació). Exclusivament hi ha bancs i un parell de
taules que es queden escasses per al nombre d’alumnes.
Zoni cació: l’espai no genera àmbits especí cs adaptats a
les múltiples activitats que es desitgen desenvolupar. Espai
molt uniforme no caracteritzat amb identitats pròpies.
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A què juguem més?
Informació extreta de les
txes d’observació

Mocadoret

Balontir

Passar-se la pilota

Jocs amb pilota

Futbol

Goma

Persegueixen colom

Goma

Psicomotricitat als bancs
Polis i cacos

Caballito

Ball
Ballar

Top model
Palmes

Gatets abandonats

Palmes
Passejar

Cordes a les mans

Granja animals
Tombar-se

Joc amb ninotets:
cotxes, animals, personatges

Cromos

Gomes amb les mans

Seure i parlar
Parlar

Fer deures

Pati 1r, 2n, 3r

Córrer

Pillar

Ninots

Trompa

Llegir

Pati 4t, 5é, 6é

ANÀLISI D’ÚS I RELACIONS
De l’observació realitzada identi quem dinàmiques habituals entre els xiquets i les xiquetes que fan ús del pati de
l’Humanista Mariner.

•

Es percep que l’ús de l’espai canvia de manera signi cativa els dies de joc amb pilota i els dies de no pilota. Els
dies sense pilota es dóna una concentració més uniforme
de l’alumnat per tot l’espai i predomina el joc tranquil en
les xiquetes (un 64% realitza activitats tranquil·les davant
el 33% que participa de joc actiu).

De manera general s’observa que el desenvolupament dels
jocs més actius ocupen els espais centrals del pati i els jocs
tranquils es distribueixen al perímetre de l’espai.
Els grups que es creen per a jugar no presenten una varietat
de sexes igualitària, sent majoritàriament grups no mixtes
o amb una gran predominança d’un dels sexes.

Els dies amb pilota l’alumnat es concentra als espais centrals i el joc actiu s’incrementa considerablement. El joc
actiu predomina entre els xiquets els dies amb i sense pilota i, amb la incorporació d’activitats de pilota amb les
mans, s’incrementa el percentatge de xiques que participen en jocs actius (un 62% de joc actiu davant un 38% de
joc tranquil).

No hi ha massa presència de persones que juguen soles al
pati i quan ocorre no sol durar tot el temps d’esbarjo.
•

Pati de 4t, 5é i 6é

Pati de 1r, 2n i 3r

El pati dels menuts i menudes presenta una major diversitat
de jocs que el pati de 4t, 5é i 6é i existeix una constant redistribució d’alumnes en l’espai al llarg del temps d’esbarjo.

Al següent plànol es re ecteix grà cament la informació recopilada, tant a nivell físic com d’ús, distribuïda
segons els diversos espais del pati de l’escola.

El joc tranquil i actiu es produeix en proporcions similars
entre xiquets i xiquetes.
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F

Dia de pilota

Dia sense pilota

Banc

Taula pícnic

Font

Zona coberta. Porxo

Paviment bla (cautxú)

Arbrat

Terra

Paviment dur poc permeable

Paviments i més elements

Joc tranquil

Joc semi-actiu

Joc actiu

Tipus de joc

xiquets

xiquetes

ambdós sexes

Conclusions de l’observació

Fortaleses

O

Debilitats

D

Anàlisi física i perceptiva

Plànol de
diagnosi gràfica

F

L’alumnat va decidir en assemblea pintar un camí reservat per a
xiquetes i xiquets, i fou executat
per l’alumnat de 6é el curs 19/20

►Mobiliari per al joc
►Ombra en zona de joc
►Diversitat de materials, de paviments
i de zones
►Decoració de columnes i murs,
realitzada en col·laboració amb les
famílies

Es valora molt positivament el pati
d'infantil, per les següents raons:

En general predomina el
paviment dur -asfalt o cimenti poc permeable

F

INFANTIL

D

Joc tranquil i actiu es
produeix en proporcions
similars en tots dos sexes

Major diversitat de tipus
de jocs en aquest pati.

En la zona central predomina el
joc amb pilota

Xiquetes i xiquets espectadors
en zona perifèrica

Pati Infantil

PRIMÀRIA

Els xiquets i xiquetes que estan a
soles al pati se solen ubicar prop de
la porta d'accés al centre (lloc
segur)

O

O

O

O

Hort

GIMNÀS

Porxo

D

Predominen xiquets en la zona de
joc central. Sobretot els dies de
pilota
El joc amb figuretes, cotxes o altres
joguets s'observa més en grups de
xiquets

Pati 1er, 2on, 3er

accés

Escasa superfície de zona
coberta i pocs espais d’ombra

O

O

F

Menor nombre de grups mixtes que
en el pati dels i les majors.
En la majoria de grups predomina
un sol sexe

El ball, joc amb gomes i altres jocs
de psicomotricitat s'observen més
en grups on predominen xiquetes

Pati 4rt, 5é, 6é

L'hort és un espai educatiu molt
ben valorat per les famílies,
l'alumnat i el professorat

F
D

F

Poca varietat de zones, textures,
colors i materials

El lema del curs 2019/2020 -Pensa
en Verd-, contribueix a pensar
possibles transformacions del pati
que milloren la seua sostenibilitat i
augmenten la vegetació

Dia sense
pilota

El joc tranquil ocupa espais perimetrals

Tots dos, xiquetes i xiquets, juguen a enxampar-se. Solen ser els xics els que persegueixen.

El joc actiu ocupa espais centrals

En els jocs amb pilota s'observa major presència de xics que de xiques

Entre els xiquets el joc actiu predomina tots dos dies, encara que el dia de pilota el
percentatge s'incrementa de manera accentuada, passa del 58% al 78%

El dia de pilota augmenta de forma considerable el percentatge de xiques que realitzen joc
actiu (un 62% de joc actiu enfront d'un 38% de joc tranquil)

El joc actiu s'incrementa els dies de pilota. Tant en xics com en xiques

Major concentració d’alumnat als espais centrals

L’alumant s’organitza en grups mixtes bastant nombrosos i prou equilibrats (xics / xiques)

El dia sense pilota predomina el joc tranquil en les xiquetes. Un 64% realitza ‘joc tranquil’,
front a un 33% de xiquetes en ‘joc actiu’.

L’alumnat es distribueix de manera més uniforme per tot l’espai, tot i que les zones
perimetrals presenten una major concentració (sobretot, de xiquetes)

NOTA: Cal remarcar que el dia de pilota que es va dur a terme l'observació s'havia establert una norma de forma excepcional,
l'alumnat només podia utilitzar les mans per a jugar amb el baló (no es permetia tocar la pilota amb el peu).

O

O

D

La vegetació no és abundant i,
en la majoria de zones del pati, es
redueix a escocells puntuals amb
arbres en els espais perimetrals

El tipus d'ús que es fa de l'espai en dies de pilota i en dies de no pilota canvia de manera significativa

Dia de pilota
(amb les mans)

O

O

O

Les taules amb bancs estan molt
sol·licitades. Tant l’alumnat com
el professorat troben a faltar major
quantitat

09
Proposta
Generació de criteris i possibles estratègies
“Un bon pati és aquell on els espais responen a diferents maneres d’estar, sense que hi haja uns jeràrquicament
superiors a altres. Un pati on existeix equilibri entre les àrees de major intimitat, les àrees de moviment i psicomotricitat i el contacte amb la natura. Un espai que afavoreix la interacció i la cura de les persones.”
Alba González Castellví, de la cooperativa Coeducació.

Una vegada realitzat el diagnòstic que es pot veure grà cament al plànol de la secció anterior, es de neixen una sèrie
d’estratègies i criteris sobre els quals construir futures propostes d’actuació de forma participada amb la comunitat
educativa.

Idees i/o propostes:

Els criteris que introduïm a continuació tracten d’eliminar
o disminuir les debilitats detectades, apro tar i augmentar
les fortaleses, així com transformar el pati per a aconseguir
una major equitat, on tot l’alumnat, independentment del
gènere, origen o forma de ser, trobe el seu espai i milloren
les relacions que es produeixen durant els temps d’ús del
pati de l’escola.

•

Cuidar zones com la de l’hort i seguir fomentant
el seu ús per part de tota la comunitat educativa

•

Introduir una major quantitat i varietat de vegetació en diverses zones del pati

•

Augmentar el volum de paviment drenant i/o cultivable

•

Coŀlocar papereres de reciclatge

2 Aprenem del pati d’infantil. En aquest espai existeix
una major varietat de zones, paviments i textures, també
és major la zona d’ombra proporcionada per l’arbrat, i els
murs i columnes han sigut decorats en coŀlaboració amb
mares i pares del centre. En conseqüència aquest espai està
molt ben valorat per famílies, alumnat i professorat

CRITERIS GENERALS
A. Apro tem les fortaleses

Idees i/o propostes:

1 Pensa en Verd. El lema del curs 2019/20, Pensa
en Verd, proporciona un marc o eix vertebrador a partir
del qual generar propostes que contribuïsquen a la transformació del pati en un espai més saludable i sostenible.
Aquesta idea força és una frase amb capacitat per a motivar als diversos membres de la comunitat educativa: famílies, professorat i alumnat.
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•

Re exionar sobre aquest espai i introduir algunes
de les conclusions extretes en la construcció de
noves propostes i el redisseny del pati de primària

•

Introduir xicotetes millores i fomentar aquelles
accions que han resultat positives i ben valorades (pintura de murs i columnes, mobiliari de joc,
etc.)

B. Corregim o reduïm les debilitats

3 Varietat dels espais. L’escassa varietat de zones, tex-

•

tures, colors, geometries i materials, és una de les característiques del pati de primària. Augmentar la varietat dels
espais, així com el seu aspecte i materialitat contribueix
no solament a generar un pati bonic i agradable, sinó que
també proporciona una major versatilitat i una major diversitat de zones on tots i cadascun dels xiquets i xiquetes
puguen trobar llocs on sentir-se bé, on puga aparéixer una
major varietat de tipus de jocs i relacions més equitatives
entre l’alumnat.

4 Zones d’ombra. Escassa vegetació i poca superfície

Idees i/o propostes:
•

•

Introduir elements xes i/o temporals. Es recomana la introducció d’elements que potencien el
joc simbòlic i el joc motriu de baixa intensitat:
com zones d’estar, elements per a l’equilibri o la
motricitat na. Si s’introdueixen elements per a
ús puntual o temporal, es recomana que siguen
elements que puguen generar altre tipus de joc,
elements neutres com cércols, cordes, rodes, guixos, o altres elements naturals.

d’ombra i/o zona coberta. La zona de porxo, que disposa
de dues taules amb bancs, està molt sol·licitada però té un
unes dimensions prou reduïdes. Tant l’alumnat com el professorat troben a faltar més espais d’ombra i estança per
al desenvolupament d’activitats tranquiŀles. Augmentar
les zones d’ombra contribueix a crear espais exteriors amb
major confort i a què els tipus de joc tranquil i semiactiu es
puguen desenvolupar en millors condicions.

Buscar i identi car zones en el pati per al desenvolupament de diferents tipus d’activitats:
activitats en equip, jocs motrius de diferents intensitats, jocs simbòlics i altres tipus d’activitats
tranquiŀles. Aquestes últimes (activitats tranquiŀles o semi-actives), solen quedar reduïdes a
zones perimetrals i amb poc protagonisme. Es
recomana una reordenació on hi haja zones amb
bancs, arbrat o altre tipus de paviment, en espais
no perimetrals ni residuals, que contribuïsquen a
canviar aquesta jerarquització.

Idees i/o propostes:
•

Disseny d’espais rics que compten amb elements
variats. Tractar de generar geometries diverses
(petits terraplens, diferents nivells), incloure textures i colors variats, integrar àrees recollides i
residual, així com zones cobertes, etc.
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Introduir elements d’ombra. Si es redissenyen
els espais del pati, seria recomanable augmentar
la vegetació existent, i plantar un major nombre
d’arbres de fulla caduca que puguen proporcionar ombra en diverses zones del pati. També es
pot optar per pèrgoles lleugeres vegetals i per la
instal·lació de tendals.

C. Reduïm les desigualtats / Trenquem estereotips

5 Noves regles construïdes amb l’alumnat.
El Dia de pilota en el qual es va observar el pati de 4t,
5é i 6é, el joc actiu va augmentar de manera signi cativa
entre les xiques respecte al dia de no pilota. Cal remarcar
que eixe dia, es va establir una “norma addicional”, i és
que no es podia tocar el baló amb el peu. La construcció
amb l’alumant de noves regles que introduïsquen modi cacions en els jocs majoritaris i on predominen sobretot
xiquets, contribueix a incentivar la imaginació, pot ajudar
a generar un altre tipus de jocs més inclusiu, menys competitiu i que contribuïsca a desdibuixar els rols de gènere
socialment establerts.

Idees i/o propostes:
•

Establir regles noves construïdes participativament i consensuades per als dies de pilota, amb
l’objectiu d’aconseguir involucrar a diversos
per ls de xiquets i xiquetes en el joc.

•

Decidir jocs col·lectivament i equitativament a
través de dinàmiques participatives.

•

Posar en valor les activitats considerades ‘femenines’ i que disposen de menor protagonisme
en l’espai, com els jocs simbòlics, les activitats
motrius de baixa intensitat o de cura. Es poden
organitzar campionats /concursos / festivals alternatius: de goma, cordes, ball, etc.
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10
Proposta
Recomanacions de continuïtat
1 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

La transformació i constant millora dels espais educatius
del centre, i concretament de les zones de pati, és un procés llarg i constant on participen de diverses formes els
distints membres de la comunitat educativa.

Durant una de les reunions mantingudes amb l’equip directiu, es proposa la possibilitat, d’organitzar una formació orientada al claustre sobre la transformació del pati en
un espai coeducador. Es planteja la possibilitat de portar
a una persona experta en la matèria i coneixedora de processos d’aquest tipus en diverses escoles, per tal de poder
aprofundir sobre reptes, necessitats especi ques, possibles
barreres i passos a seguir en un context com el de col·legi
Humanista Mariner.

La comunitat educativa del col·legi Humanista Mariner ha
començat aquest camí i des de fa alguns anys ha anat introduint millores en els seus espais: l’activació i foment de
l’Hort, l’embelliment i millora del pati d’infantil, el treball
amb l’assemblea d’alumnes i el claustre, el camí pintat per
l’alumnat de 6é, etc.
El centre té la intenció amb el projecte “Mi patio bonito”
d’introduir millores substancials en els diversos espais:
diversi car jocs, incorporar nous elements com el banc
de l’amistat, introduir color en els murs i altres elements
constructius, disposar d’un espai on exposar treballs i informació per a les famílies, instaŀlar papereres o contenidors per a recollida selectiva de residus, etc.

2 JORNADA BONES PRÀCTIQUES OBERTA
A LA COMUNITAT EDUCATIVA I COORGANITZADA AMB L’AMPA

Es proposa l’organització conjunta d’una jornada de bordes pràctiques en la qual presentar experiències d’altres
escoles que han passat per un procés similar per tal de
compartir sabers i dubtes i enfortir així una possible xarxa d’escoles que aposten pels espais inclusius i els patis
coeducadors.

El projecte “Espai Aliat”, construït en col·laboració amb
l’AMPA de l’escola, contempla l’anàlisi i diagnòstic dels
espais, així com, la de nició d’estratègies i línies d’actuació a partir de les quals dissenyar propostes de forma participada.

3 TALLERS AMB ALUMNAT PER A DEFINICIÓ

D’ACTUACIONS I ELABORACIÓ DE PROPOSTES

Una vegada de nits els criteris amb els quals intervindre, a continuació s’introdueixen recomanacions
de continuïtat d’aquest projecte, amb l’objectiu d’involucrar a tota la comunitat educativa i d’aconseguir
transformacions importants en els espais analitzats:

Per tal de continuar endavant en la formalització de propostes, una vegada consensuat el diagnòstic i l’estratègia
amb el professorat i les famílies, es proposa la realització d’activitats i/o tallers en les aules o amb l’assemblea
d’alumnes per a aprofundir sobre les necessitats i dissenyar propostes amb elles i ells.
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4 TREBALL AMB GRUP MOTOR PER A REDACCIÓ DE DOSSIER I PLÀNOLS DE PROPOSTA

Es recomana continuar el seguiment del procés amb totes
aquelles persones implicades des d’un inici: equip directiu, membres del professorat que tinguen interés i mares i
pares que vulguen col·laborar.
Aquest grup pot impulsar i coordinar la redacció d’un dossier que incorpore les propostes dissenyades i col·laborar
amb persones tècniques per a l’elaboració de la planimetria necessària, la descripció de les necessitats tècniques
i l’estudi de la viabilitat de les propostes construïdes de
forma participada.

5 REDACCIÓ D’AVANTPROJECTE
Una vegada recopilades les propostes i elaborat un pla
d’actuacions, es recomana redactar un avantprojecte que
incorpore totes les decisions presses i responga a les necessitats prèviament detectades. Aquest document servirà de
guia per a sol·licitar a Conselleria les futures intervencions
al pati.
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