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Als  nostres  patis  estem duent  a  terme diverses  propostes  que  estan tenint  molt  bona
acollida per  part  de l’alumnat.  Pel  que fa  al  pati  de Primària  són dos les accions que
realitzem: l’Espai de Reflexió i el Banc de l’Amistat. 

1.  l’Espai de Reflexió és un espai creat on estan detallades les pautes necessàries per
a  resoldre  un  conflicte  de  manera  pacífica  i  raonada.  Si  algú  observa  alguna
conducta  no  desitjada  entre  l’alumnat,  informa  el  mestre/a  més  proper  i  aquest
acompanya a l’alumnat  implicat  i  els  anima a resoldre el  conflicte.  Els  objectius
principals d’aquesta acció són:

- Dur  a  terme pràctiques d’autogestió  i  resolució  de  conflictes  per  part  del  nostre
alumnat.

- Promoure la resolució dialogada dels conflictes.
A més a més, en el tauler de l’Espai de Reflexió s’exposen pautes trimestrals que llancen
missatges per afavorir la convivència, proposats per la Comissió de Delegats i Delegades
de la Igualtat i la Convivència.

2.  Banc de l’Amistat és un banc de colors on s’asseu aquell alumnat que no troba amb
qui jugar i/o té dificultats per relacionar-se amb la resta de companys/es. Hi ha un
grup d’alumnat voluntari  que s’alterna (per  parelles)  per tal  d’apropar-se al  banc
quan veuen que alguna persona seu en ell. En aquest moment l’animen a jugar i li
proposen jugar  amb ella  amb alguns  dels  jocs  de taula  dels  que  disposen.  Els
objectius que es treballen són:

- Promoure actituds com l’empatia, voluntariat i amistat entre tot l’alumnat.
- Facilitar la socialització d’alumnat amb mancances en les relacions amb els seus

iguals.
- Crear  espais  on  l’alumnat  puga sentir-se  cuidat  i  estimat  per  altres  companys  i

companyes.
3.  Per  altra  banda en el  pati  d'Infantil,  s’han preparat  espais  nous per  a  jugar.  En

aquest cas, s’han pintat pissarres en una de les parets,  un joc del Sambori  i  un
Circuit Urbà per a jugar de diferents maneres i mitjançant jocs.
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Jocs pintats al Pati d’Infantil

Informació addicional...

Per tal de dinamitzar aquests espais comptem amb un grup d’alumnat de Primària que juga
amb  els  xiquets  i  xiquetes  més  menuts.  Cal  dir,  que  el  claustre  de  professorat  està
elaborant  un  projecte  d’innovació  per  a  implementar-lo  en  el  pròxim  curs  i  donar-li
continuïtat a aquesta iniciativa. Facilitant també que l’alumnat que canvia d’etapa, d’Infantil
a Primària, no trobe grans canvis en el temps d’esbarjo.
Els objectius que es treballen són:

- Incentivar un ús de l’espai equitatiu per part de tot l’alumnat.
- Promoure relacions entre alumnat de diferents edats mitjançant el joc.
- Ampliar el ventall de possibilitats de joc per tal de respondre als gustos i necessitats

de tot l’alumnat.


