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Racó Jocs Populars (raspall, corda, trompa, xapes, sambori): incentiva un ús equitatiu de
l’espai, atén a les diferències personals i les diferents capacitats i habilitats de cada persona,
promou la cooperació internivell de l’alumnat.
Tres vegades per setmana (dll, dm, dv), al pati de primària, es trauen materials i s’acota una
zona concreta del pati, per tal d’evitar interferències a les diferents activitats. Es combinen
activitats més mogudes, amb d’altres més tranquil·les. Activitat inclusiva. Supervisat per un
docent encarregat.
Bibliopati: cada dia es trau al pati de primària, un carro amb llibres, còmics... classificats per
nivells, a més cada dia s’ofereixen activitats del tipus passatemps (Dilluns laberints, dimarts
sopes de lletres, dimecres unir els punts,  dijous trobar les diferències).  Es troba ubicat al
porxo de l’escola i es considera zona de joc tranquil. Promou la cooperació internivell, ofereix
un espai tranquil per aquell alumnat que ho necessita o prefereix. Respecta les diferències
personals, ja que els passatemps són de diversos nivells o dificultats. Res a veure amb les
diferències per gènere. Tots els materials estan supervisats per evitar connotacions sexistes o
masclistes.
Racó de jocs:  cada dia es trau al  pati  de primària,  supervisat per un docent  encarregat,
concretament a l’espai de joc tranquil al porxo, una taula amb jocs de construcció i creatius
(dilluns:  construcció,  peces,  dimarts  plastilina,  dimecres  papiroflèxia,  dijous  construcció).
Promou la cooperació internivell, ofereix un espai tranquil per aquell alumnat que ho necessita
o prefereix. Respecta les diferències personals, ja que els passatemps són de diversos nivells
o dificultats. Res a veure amb les diferències per gènere. Ajuda a socialitzar a aquell alumnat
amb necessitats educatives especials, promou la cooperació, no és segregador per gèneres,
activitat inclusiva, potència la creativitat.
Racó de Dansa: dimecres i divendres, es trau al pati un altaveu i es posa música diversa i
intercultural. Respecta les diferències personals, potència l’expressió corporal, ofereix estils
de música diversa i intercultural, es filtra música no sexista. Es viuen moments de catarsi molt
divertits.
Jocs Propis: dimecres i divendres, l’alumnat pot portar de casa jocs i joguets per compartir
amb la resta. Anima els menudalls a responsabilitzar-se dels materials, cooperar, seguir unes
normes consensuades sense cap distinció ni per gènere ni per edats.
Al pati d’infantil, cada dia es trauen alternativament animalets de peluix, jocs de construcció,
llibres de lectura, guix per a la pissarra de paret i rodes. Trobem que son propostes de joc que
respecten la diversitat i interessos particulars, no discriminatoris i que potencien la interacció i
cooperació entre les personetes, alhora que ofereixen varietat depenent de la personalitat i
gustos de l’alumnat així com donen regna solta a la seua creativitat i imaginació.

Informació addicional...

Al principi  de cada curs, tenint  en compte la memòria del curs anterior,  els recursos i les
propostes de l’alumnat, es fan canvis per millorar el pati. A més a més, al finalitzar el primer
trimestre, es fa una avaluació del funcionament dels racons i de la convivència de l’alumnat al
pati.


