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A partir de la diagnosi de la situació prèvia vam realitzar diferents assemblees amb l’alumnat per tal de
buscar solucions als problemes de distribució de l’espai durant el temps de pati i millorar la convivència.
És així com va sorgir la idea d’un pati coeducatiu, inclusiu i que servirà com a punt de partida per a
treballar les emocions a l’aula. El projecte va ser denominat “Un pati d’emocions” i es tracta de vincular
les emocions que experimenta l’alumnat durant el temps de pati amb reflexions i treballs a l’aula sobre
autocontrol i control de les emocions, amb materials extrets de diferents llibres.
En quant a l’organització del pati, hi ha una delimitació dels espais i en cada espai es pot practicar una
activitat diferent. Així, cada zona està reservada per a un nivell amb una organització rotativa.
Destacar que cada zona té una dotació de material per a practicar l’activitat d’eixa zona. És el propi
alumnat, amb uns torns mensuals d’encarregats de material, qui s’encarrega de repartir el material i dur
un registre des de la tendeta de material de pati.
A continuació trobareu imatges del pati, on hem observat una major interacció entre xiquets i xiquetes
que anteriorment jugaven separats i ara comparteixen espais i jocs, i també una major integració
d’aquell alumnat que no destaca als jocs motrius i ara té la possibilitat de ser un model en jocs de taula,
balls...
També vam traure estadístiques dels casos de conflictes en els que havia intervingut l’aula de
convivència i mediació que tenim al centre, i les intervencions s’havien reduït en un 79%.

Enllaç a vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1UGXmjivBjJA1WEZmkTuwikE7LRUMHPTi/view?usp=sharing

Informació addicional...
La valoració d’aquesta organització és molt positiva i amb l’experiència que anem guanyat van sorgint
noves propostes per a complementar i millorar. Vam veure que l’alumnat utilitza el bibliopati més que
anteriorment, depenent de la zona o joc que li toca. Per aquest motiu, s’ha pensat fer un accés des del
pati a una zona del centre que s’habilitaria com a biblioteca i que tindria accés des de l’exterior (ja que
actualment la biblioteca del centre està a una planta superior i la gestió d’ella durant l’horari de pati és
difícil).

