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- Educació Infantil:
- Cada dia l'armari coeducatiu.
- Educació Primària:
- Dilluns, dimecres i divendres: patis coeducatius (els armaris dels jocs) i bibliopatis
- Dimarts: patins i discoteca
Per què?
Aquestes pràctiques fomenten la coeducació, permet gaudir d'un pati més igualitari, més
respectuós amb l'alumnat, menys sexista, on l'alumnat gaudeix de tot l'espai del pati, ja
que aquest no està envaït pel futbol i bàsquet. Amb aquesta organització ens permet
portar endavant més i millor l'actuació d'èxit «model dialògic de prevenció i resolució de
conflictes», on l'alumnat que pateix violència per part de companys s’empodera i s'atreveix
a fer front a la situació manifestant-li a la persona que l'ha agredit el que no li ha agradat i
que no ho torne a fer.
Els dos armaris estan coordinats amb l'alumnat de 5è i 6è on per mitjà de les targetes
individuals de l'alumnat, aquest deixa la seua targeta, agafa el joc que vol i al final de patí
entrega el joc i li tornen la targeta. Alguns dels jocs són: jocs alternatius (bàdminton,
pales,..), escacs, daus, trompes, jocs de taula, taules de pícnic, ...
El bibliopati és un carro ple de contes per a que l'alumnat que ho desitge, puga gaudir de
la lectura durant eixe temps a les taules de pícnic que tenim al pati.
Patins: l'alumnat que vulga porta els patins i les proteccions, pot patinar per una pista
multiusos.
Ballem al pati: Els posem música amb el portàtil i projector perquè pugen ballar al gimnàs
durant tot el temps d'esplai. Entren quan ja han esmorzat.
L'escola CEIP Víctor Oroval i Tomàs al curs 2014-15 ens vam convertir en Comunitat
d'Aprenentatge. Una part clau del procés de convertir-se en CdAp és «el somni». Cada
membre de la Comunitat Educativa somnia l’escola que vol.
Alguns dels somnis que l'alumnat va demanar són per exemple: jocs de taula, disfresses,
areners, cabanes, espai per ballar amb música, zones per seure a esmorzar
tranquil·lament, jocs alternatius al futbol, ... Es volia un pati on el baló no fora el
protagonista de l'esplai i ni de l'espai i a més que permetera que tot l’alumnat gaudir-ha.
En ser Comunitat d'Aprenentatge treballem per comissions per anar assolint els somnis i
dues d'elles és la «Comissió d'infraestructura i pati» i altra la «Comissió de Convivència».
Durant aquest temps, per mitjà d'aquestes comissions, hem anat fent realitat els somnis
que la «Comunitat Educativa» va desitjar al curs 2014-15.

Informació addicional...
Queda molta feina per fer però tenim clar que aquest camí és el correcte i que de la mà de
tota la Comunitat Educativa del CEIP Víctor Oroval anirem assolint tots els somnis del pati
fins aconseguir un pati coeducatiu, igualitari i respectuós.

