
Nom del centre Ubicació Correu electrònic

IES CLARA 
CAMPOAMOR

Carrer Rigoberta 
Menchú, 1, Alaquàs, 
València

46023225@gva.es

Al nostre centre de secundària s’han aplicat accions al pati des de fa uns cursos, tant pel
que fa a l’organització de l’espai com oferir activitats.

Aquestes accions són:

 BANCS AL PATI
Amb els bancs que ens proporcionà l’Ajuntament d’Alaquàs, bancs que anaven a
retirar perquè estaven renovant el mobiliari urbà, hem creat una zona en el pati,
prou gran, on l’alumnat es pot reunir. Aquesta zona és la part central del pati i els
bancs estan disposats donant l’esquena a les pistes esportives. En els bancs s’han
pintat diferents jocs (tres en ratlla, escacs...), figures de dones rellevants, etc.

 PISTES ESPORTIVES
En les pistes esportives s’organitzen campionats per classes, amb l’objectiu que no
estiguen monopolitzades per cap grup d’alumnat.

 BIBLIOTECA
La biblioteca està oberta a l’hora de l’esplai. L’alumnat pot anar a fer ús del servei
de préstec de llibres, dels ordinadors per fer treballs, llegir o estudiar.

 GIMNÀS
Dos dies  a  la  setmana  s’obri  el  gimnàs,  amb  la  supervisió  del  professorat  del
departament d’Educació Física, on poden jugar a tenis de taula, colpbol, bàdminton,
assajar coreografies d’acrosport etc.

 CLUBS D’ESPLAI

La idea va  sortir  com a resposta  a  la  demanda de l’alumnat.  L’alumnat  de  l’equip de
mediació ens manifestà que s’avorrien en el pati.

Els clubs d’esplai són associacions d’alumnes de secundària que es reuneixen a l’hora de
l’esplai dins del centre per a dur a terme activitats i aficions que ells/es trien. Cada club
estableix el seu funcionament intern: dies de la setmana en què fan les activitats, qui serà
el/la president/a... i demanarà els espais i materials necessaris per al seu funcionament.

Tenen unes normes generals i cada club pot consensuar normes particulars del grup.

Cada club té un/a professor/a responsable del correcte funcionament del club.

A cada soci/a se li donarà un carnet de pertinença al seu club, que és imprescindible per
assistir a les activitats que organitze el club i s’ha d’ensenyar a qualsevol professor/a que
el demane.

Hi ha un registre d’assistència, del qual s’encarrega el mateix alumnat.

Alguns clubs proposats en cursos anteriors han estat: teatre, dibuix, debat, club de lectura,



revista, jocs de taula, manga, KPOP...

Informació addicional...


