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El professorat s'ha compromès a fer una vigilància més activa del pati perquè funcione
correctament aquesta nova estructura.
L'alumnat, després d'haver rebut tota la informació de la nova organització del pati i fer una
demostració  de  com  serien  els  dies  de  pati  i  els  jocs,  s'ha  compromès  a  cuidar  i
responsabilitzar-se del material.
S'ha format una comissió de patis composada per mestres, entre els que estan la CIC, el
mestre d’EF, la cap d'estudis i mestres representants dels cicles.
En Infantil  s'ha decidit  que totes les zones i  materials  estan a l’abast de tot  l'alumnat
independentment del seu grup o nivell. Elegeixen segons els seus interessos i necessitats.
Per a garantir un òptim funcionament, el professorat intenta baixar abans per a traure el
material amb ajuda de l'alumnat. El material està guardat a una aula al nivell del pati, i
s'agafa i s'arreplega al sonar la música.

Les zones que hem decidit en infantil, les hem col·locat a l'espai més adient segons el
tipus d'activitat.
Aquestes són:
- ZONA 1: Pissarra i bibliopati  (paret pintada amb pintura de pissarra, clarió de colors,
contes en un carret).
- ZONA 2: Patinets, motos i tricicles a la zona del túnel.
- ZONA 3: Cotxes i sambori (estoretes amb circuits; cotxes, camions i motos de joguet i
sambori  pintat  a  terra).  La nostra idea és pintar  també el  circuit  per als transports  de
joguet.
- ZONA 4: Jocs de taula (caixa de peces de construcció, joc gegant de l'oca amb fitxes i
dau, memory gegant)
- ZONA 5: Joc simbòlic (dins d'una casa de fusta que teníem al parc del pati, hem col·locat
nines, banyera, manteta…)
- ZONA 6: Joc lliure (discs de llançar) Al centre del pati hi ha espai per a jugar lliurement a
pillar, a córrer, a animals…

En Primària s'ha decidit fer l'horari dividit per grups i dies, ja que la quantitat de l'alumnat
és major i es veia complicada una altra organització per a començar.
- ZONA 1: Pista bàsquet (dues canastes que ja estaven al pati i una pilota).
- ZONA 2: Bibliopati (3 caixes amb llibres i còmics, diferenciats per cicles en un carret de
supermercat) a les grades.
-  ZONA  3:  Pista  esportiva  (porteries  ja  al  pati  i  pilota  corresponent  a  l'esport).
Trimestralment aquest esport es canvia. Poden ser futbol, balonmà, colpbol…
- ZONA 4: Jocs de taula (caixa de peces de construcció; jocs gegants de l'oca, parxís,
memory,  escacs;  un  futbolí;  baralla  espanyola  i  de  l'Uno;  escacs més xicotets;  jenga;
cuineta; panel musical...) Compartim aquesta zona de pati amb la pissarra d'infantil perquè
la considerem tranquil·la per a fer aquestes activitats.
- ZONA 5: Baló presoner (dues pistes pintades a terra i un baló)
- ZONA 6: Joc lliure (mocador, gomes, cordes, twister, 3 en ratlla, sambori i  bitlles). El
centre del pati queda a disposició de tot l'alumnat que vulga, independentment de la seua



edat,  de manera que tot/es poden jugar junts/es. Podran triar  material  per a jocs més
dirigits (nomenats anteriorment) o córrer, passejar, jugar a pillar…
L'alumnat també pot anar a bibliopati sempre que ho desitge, tot i que hi ha un dia reservat
per a cada nivell. D'aquesta manera la lectura té continuïtat i afavorim el gust per llegir.
Per a garantir l’adequat funcionament d’aquesta organització del pati, el professorat intenta
baixar amb puntualitat per a traure el material amb ajuda de l'alumnat. El material està
guardat a un armari a nivell del pati, i s'agafa i s'arreplega al sonar la música.
Hi ha sis alumnes de sisè que s'encarreguen de traure el material i repartir-ho a l'alumnat
que  li  correspon  cada  zona.  S'organitzen  per  torns  amb  la  supervisió  de  les  tutores
corresponents.  Hi  ha  també un  responsable  per  nivell  que s'encarrega d'arreplegar  la
pilota que correspon i tornar-la a l'alumnat de sisè.

 

Informació addicional...

Aquest curs, hem afegit als nostres jocs de pati una nova zona anomenada Discopati i
poden gaudir d’ella totes les xiquetes i xiquets de l’escola (independentment del curs que
siguen).  Aquesta  zona  només  està  en  funcionament  els  dijous.  Les  cançons  són
seleccionades per l’alumnat i valorades/filtrades pels mestres de l’escola.


