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El curs passat el nostre centre va iniciar un curs de formació en COEDUCACIÓ amb la
intenció d'eliminar qualsevol tipus d'estereotip de gènere, sexisme i discriminació tan dins
com fora de l'aula.

Un dels espais que més ens preocupava era el pati de l'escola. Per això vam començar a
realitzar les primeres experiències que van tenir molt bona acceptació per l'alumnat, el
professorat i les famílies. Vam organitzar els patis de la següent manera:

1. Dimarts: dia de jocs populars als patis d'Infantil i Primària: hi ha jocs pintats a terra amb
clarió tella, tres en ratlla, també es trauen cordes i gomes.

2. Dimecres: dia de rodes als patis d'infantil i primària: l'alumnat pot portar de casa patins,
patinets, amb la protecció adequada. No és obligatori. Els alumnes o les alumnes que no
porten el material disposen d'un espai per jugar. És molt important en aquesta mesura que
no hi haja alumnat que es quede sense participar per motius econòmics. Per açò el centre
disposa d'un banc de recursos. A més aquesta activitat es realitza per a tot el centre a la
vegada perquè en l'actualitat no suposa una barrera per a cap alumne o alumna.

3. Dijous: dia dels jocs de casa: L'alumnat pot portar de casa jocs per jugar que siguen per
compartir. El centre disposa d'un banc de jocs per si algun grup no pot portar jo

4. Bibliopati.

5.  Perquè  totes  aquestes  iniciatives  es  desenvolupen  de  manera  adequada,  sense
conflictes. El professorat treballa amb l'alumnat a les aules les normes i funcionament per
a portar-les a terme.

6.  L'alumnat encarregat  del  material  de centre  per  aquestes activitats  és el  de 6è.  La
responsabilitat és equitativa i igual per als xics i les xiques.

Informació addicional...

El curs passat vàrem elaborar un projecte d'innovació. Aquest curs estem a l'espera de
començar  en  unes  setmanes  el  canvi  físic  i  estructural.  Aquest  projecte  ens  ha  sigut



aprovat  amb  una  xicoteta  quantia  de  diners  que  ens  permet  començar  aquesta
transformació. De moment hem fet les gestions necessàries amb l'Ajuntament, les famílies,
el  Consell  Escolar  i  el  Claustre.  I  de  seguida  començarem  les  obres  i  el  treball  i
col·laboració per part de tota la comunitat educativa. 

- Construcció de la ZONA A: Zona de sorral, escalada i joc simbòlic. De moment, hem
pogut fer l'arener, vàrem picar el formigó i el vàrem substituir part del sòl per un element
natural. Aquest curs, prepararem la part de l'escalada i el joc simbòlic amb caseta de fusta,
cuina, trocs, sacs de sorra, cordes, tobogans, etc.

- ZONA B: Jocs pintats al sòl. De seguida, la comissió començarà a pintar aquest espai.

- ZONA C: Zona de pissarres i taules. S'han pintat per tot el pati diferents pissarres. Tenim 
les bobines de cable de la llum transformades en taules i els troncs de fusta per a seients.

- BIBLIOPATI: Hem comprat un carro per a portar els llibres i usar-los durant el pati.

- ZONA ROCÒDROM: No hi ha pressupost per a aquest apartat.1

- ZONA DE CONTACTE AMB LA NATURA: Està pendent de fer per part de l'Ajuntament.
Hem fet una zona de ball i de música amb escenari.


